
PROTOKÓŁ NR 9/2022 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, które odbyło się dnia 18.10.2022 r. 

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Nazewnictwo ulic. 
3. Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Górka Solecka”, 

b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, 
Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej – Etap I, 

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Chemików  
w Bieruniu, 

d) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Oświęcimskiej, 
Słonecznej i Bratków, 

e) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Rędzinnej, 
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych  

w Bieruniu przy ulicy Jaworowej, 
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  

w Bieruniu przy ulicy Borowinowej, 
h) w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bieruń nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 

Warszawskiej, 
i) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Bieruń darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1A, oznaczonej jako 
dz. Nr 789/6, obręb Ściernie. 

5. Sprawy bieżące.  
6. Przyjęcie Protokołu nr 8/2022 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 20.09.2022 r.  

  
 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Gospodarki przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych. Na 
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji przez Komisje. Zapytał,  
o uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Burmistrz Miasta Krystian Grzesica zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 
 
Wobec braku uwag do wniosku Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał go pod głosowanie: 
 

za - 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Wniosek 1 został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki poinformował o procedowaniu według nowego porządku 

obrad.  



Ad 2  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga przedstawił temat 
związany z nazewnictwem ulic. 
Do posiedzenia dołączyła Radna Natalia Grosman. Od tej pory uczestniczy 9 Radnych. 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał opinie pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje prace związane z nadawaniem nazwy ulic na terenie Miasta 
Bieruń. 
 

za - 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
Ad 3 
➢ Temat pt. „Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” przedstawili Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Projektant Maciej Wyszyński. 
 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Radna Krystyna Wróbel, Radna Natalia Grosman, Radny 
Jarosław Mokry odnieśli się m. in. do harmonogramu związanego z procedurą uchwalenia „Studium” 
i wskazanych terminów konsultacyjnych dokumentu, zmian planów dla Gmin; zapisów dotyczących 
zabytków tj. kapliczka na Zabrzegu, ilości wskazanych obiektów handlu detalicznego w Studium; 
powierzchni zajętych pod inwestycje; różnic pomiędzy przedstawionymi załącznikami studium, zmian 
pod  kątem zagospodarowania przestrzennego, odzwierciedleń w Studium; weryfikacji zapisów np. 
wartości pomiarów ruchu na drogach krajowych, kwestii historycznych, krajobrazowych, aktualizacji 
map ryzyka zagrożenia powodziowego, uwalniania terenów pod zabudowę, Fotowoltaiki, stacji 
telefonii komórkowej, budowy kompostowni.  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Projektant na bieżąco wyjaśniali 
poruszane kwestie. 
 
Podczas dyskusji dołączył Radny Stanisław Jurecki. Od tej pory uczestniczy 10 Radnych. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod 
głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki zapoznała się ze stanem prac związanym z opracowywanym nowego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Bieruń i kieruje go do 
dalszych prac. 
 

za - 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 
➢ Temat związany z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

Kopań omówił Projektant. 
 
W czasie dyskusji Radny Jarosław Mokry, Radny Walenty Magiera, Radna Maria Sitko odnieśli się do 
możliwości zablokowania budowy wyrobiska, miejsca projektowanego pasa rowerowego na  



ul. Krupniczą, skutków niedokończenia zabudowy drogi ul. Krupniczej względem Gminy, narażenia 
Miasta na koszty związane ze zmianą tego planu. 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Projektant na bieżąco udzielali 
wyjaśnień. 
Po zapoznaniu się z tematem i brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji 
Gospodarki poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki zapoznała się ze stanem zaawansowania procedury opracowywanego 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Kopań i kieruje go do dalszych prac. 
 

za - 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 
Ad 4 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka 
Solecka” 

 
Projekt uchwały przedstawił Projektant. 
 
Radna Krystyna Wróbel złożyła wniosek formalny o przerwę a Przewodniczący Komisji Gospodarki 
poddał go pod głosowanie: 
 
Wniosek 2 o przerwę 
 

za –  10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Gospodarki wznosił posiedzenie. Wobec braku głosów  
w dyskusji w pierwszej kolejności przystąpiono do zaopiniowania uwag do projektu uchwały. 
 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawił uwagę nr 1. Wobec 
braku głosów w dyskusji poddano opinię pod głosowanie: 
 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki przychyla się do decyzji Burmistrza Miasta o nieuwzględnienie uwagi nr 1 do 
projektu planu obszaru Górka Solecka 
 

za –   7 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 2 głosy  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawił uwagę nr 2. Wobec 
braku głosów w dyskusji poddano opinię pod głosowanie: 
 
 
 



Stanowisko 1 
Komisja Gospodarki przychyla się do decyzji Burmistrza Miasta o nieuwzględnienie uwagi nr 2 o treści 
zacytowanej przez Pana Naczelnika. 
 

za –   10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Stanowisko zostało przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Solecka” 
 

za –  9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głosów  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 9 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
 

b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna 
i Turystycznej – Etap I 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Urbanista omówili projekt 
uchwały oraz uwagi wniesione do projektu uchwały. 
 
W czasie dyskusji Radny Edward Andrejczuk odniósł się do zmiany lokalizacji dróg, aktualnie 
istniejących. Przewodniczący Komisji Gospodarki dopytał o uwagę dotyczącą zjazdu. Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości wyjaśnił poruszone zagadnienie. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki przystąpił do zaopiniowania omówionych uwag. 
 
Stanowisko 2 
Komisja Gospodarki postanawia nie uwzględnić uwagi nr 1.2 wniesionej do omawianego projektu 
planu 
 

za –  10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
Stanowisko 3 
Komisja Gospodarki postanawia nie uwzględnić uwagi nr 1.3 wniesionej do omawianego projektu 
planu 
 

za –   10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
Stanowisko 4 
Komisja Gospodarki postanawia nie uwzględnić uwagi nr 2 wniesionej do omawianego projektu planu 
 

za –  10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 



Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 6 
Komisja Gospodarki opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, 
ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej – Etap I 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  głosów  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 10 głosach za. 
 

 
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Chemików  
w Bieruniu 

 
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
W czasie dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki oraz Radna Krystyna Wróbel poruszyli kwestie 
północnej części planu w zakresie ul. Chemików, wpływu eksploatacji wydobycia, niebezpieczeństwa 
zakładu Erg i ostrożności podejścia do tego planu. 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 7 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie 
ulicy Chemików w Bieruniu 
 

za – 9  głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 9 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
 

d) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Oświęcimskiej, 
Słonecznej i Bratków 
 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.  
 
Radny Stanisław Jurecki odniósł się do ilości działek przeznaczonych do zamiany. Wobec braku 
dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
 
Opinia 8 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Słonecznej i Bratków 
 

za – 10  głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głos  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 
 
 



e) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Rędzinnej 
 
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
Radny Walenty Magiera upewnił się co do warunków zamiany. Radny Jarosław Mokry oraz 
Przewodniczący Komisji Gospodarki dopytali m. in. o rozbiórkę płotów, warunki dotyczące 
przyszłego remontu drogi, projektu. Przewodniczący Komisji Gospodarki po zakończonej dyskusji 
poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 9 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych położonych w rejonie ul. Rędzinnej 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 9 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu przy 
ulicy Jaworowej 

 
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
 
Opinia 10 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu przy ulicy Jaworowej 
 

za – 9  głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głosów  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 9 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
 

g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu przy 
ulicy Borowinowej 
 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
Podczas dyskusji Radna Natalia Grosman, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Radna Maria Sitko 
dopytali m. in. o: szacunkową cenę za metr, sprzedaż drugiej linii zabudowy, rozważenia sprzedaży 
działek z udziałem w drodze, zakres ul. Leśnej. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
i Nieruchomości udzielał odpowiedzi. 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 11 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu przy ulicy Borowinowej 
 

za – 10  głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 



 
h) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Bieruń, położonej przy ulicy 

Warszawskiej 
 
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki dopytał m. in. o rozważana możliwość zamiany tego gruntu. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 12 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 
na rzecz Gminy Bieruń, położonej przy ulicy Warszawskiej 
 

za –  10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 

i) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Bieruń darowizny na rzecz Skarbu 
Państwa nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1A, oznaczonej jako dz. Nr 
789/6, obręb Ściernie 

 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę na konieczność zmiany tytułu załącznika 
graficznego. Podczas dyskusji głos zabrali: Radny Jarosław Mokry, Radny Walenty Magiera oraz 
Radny Stanisław Jurecki, którzy odnieśli się m. in. do obrysu wydzielonej działki i znajdującej się tam 
skarpy; wskazania konkretnego celu; obaw związanych ze zwrotem darowizny w przypadku 
niezrealizowania wskazanego celu, dalszej przyszłości budynku, kwestii dofinansowań remontu 
budynku przez inne Gminy należące do Powiatu. Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi. 
 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 13 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
przez Gminę Bieruń darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Bieruniu przy  
ul. Turystycznej 1A, oznaczonej jako dz. Nr 789/6, obręb Ściernie 
 

za – 8  głosów   przeciw – 1 głosów  wstrzym. – 1 głosów  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 8 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym się. 
 
 

j) w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własności Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy 

 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 



 
Opinia 14 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na 
okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własności Gminy Bieruń oraz odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 
Ad 5 
➢ Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawił temat związany  

z Fotowoltaiką. 
 
Podczas dyskusji Radna Maria Sitko, Radny Damian Gerycki, Radna Natalia Grosman poruszyli m. in. 
kwestie możliwości inwestycji na nieużytkach rolnych, szacowanych kosztów zmian planów 
zagospodarowania, wprowadzenia nowych parametrów. Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości oraz Burmistrz Miasta udzielili wyjaśnień. 
Radny Jarosław Mokry wyraził swoje zdanie na temat podejmowania decyzji w zakresie inwestycji, 
odniósł się m. in. do sytuacji energetycznych, rezerwacji miejsc, działek na rzecz tego typu 
przedsięwzięć. Burmistrz Miasta odniósł się do powyższych wypowiedzi. 
Po dyskusji przeprowadzonej pomiędzy Radny Jarosławem Mokrym a Burmistrzem Miasta, 
Przewodniczący Komisji Gospodarki zapytał o możliwość wykonywania instalacji fotowoltaicznej  
w ramach planu zagospodarowania przestrzennego Starówki i Grobli. 
 
Posiedzenie opuściła Radna Maria Sitko. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 9 Radnych. 
 
➢ Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości zwrócił się o zajęcie opinii przez 

Komisję w zakresie postępowania na pozyskanie podmiotu projektowego do zaprojektowania 
parku za Groblą. Burmistrz Miasta uzupełnił wypowiedź Naczelnika. 
 

Radny Damian Gerycki zapytał o możliwość przesunięcia środków z pieniędzy przeznaczonych na 
organizację ruchu na Starówce. Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi. W związku z przeprowadzoną 
dyskusją w tym zakresie Przewodniczący Komisji Gospodarki przedstawił wniosek do Komisji 
Finansów i poddał go pod głosowanie: 
 
Wniosek 3 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Komisji Finansów o przeanalizowanie możliwości zwiększenia 
środków na zadaniu dotyczącym zrealizowania projektu zagospodarowania terenu za Groblą  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidując te wydatki na rok przyszły. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
➢ Sprawy bieżące zgłoszone przez Członków Komisji Gospodarki: 

 
Radna Krystyna Wróbel nawiązała do tematu ujednolicenia zabudowy w planie Górka Solecka  
i zaproponowała wniosek, który został przedyskutowany przez Radnego Edwarda Andrejczuka, 
Radną Krystynę Wróbel, Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał wniosek pod głosowanie: 



Wniosek 4 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o przeanalizowanie ewentualnych konsekwencji 
prawnych w związku z wyłączeniem możliwości wykonania dachów płaskich  
w projekcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Górka Solecka (na Sesję). 
 

za – 8 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 0 głosów  

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 8 głosach za, 1 przeciw. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki ogłosił 3 minutową przerwę. 
 
Po przerwie Radny Jarosław Mokry złożył wniosek formalny, który został poddany pod głosowanie: 
 
Wniosek 5 
Radny Jarosław Mokry wnioskuje do Burmistrza Miasta o przygotowanie informacji na temat stopnia 
zaawansowania prac nad budową Kompostowni w Bieruniu i przedstawienie tej informacji na Komisji 
Gospodarki w miesiącu Listopadzie. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głos  wstrzym. – 0 głosów  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Radny Edward Andrejczuk odniósł się do planu zagospodarowania przestrzennego i udostępnienia 
terenów BPIK-owi, a także własności tych terenów. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
i Nieruchomości udzielił odpowiedzi. 
 
Obrady opuścił Radny Damian Gerycki. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 8 Radnych. 
 
Ad 6 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie Protokół nr 8/2022 z posiedzenia 
Komisji Gospodarki z dnia 20.09.2022 r. 

 

za - 7 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrzym. – 1 głos  

Protokół został przyjęty większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie Komisji. 

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Arleta Urbańczyk 
      
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki
   
 

       Piotr Świerkosz 
 

 


