
PROTOKÓŁ NR X/2016 

z obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, która odbyła się w dniu 27.10.2016 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 

 

 

Obecni: 

1. Radni Rady Miejskiej Bierunia – według listy obecności.  

 

      Na stan 15 radnych  - obecnych          - 15 

                                       - nieobecnych     -   0 

                                      - usprawiedliwionych   -   0  

 

2. Burmistrz miasta, skarbnik miasta, sekretarz miasta, radca prawny, komendant straży miejskiej, 

naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawiciele mediów (wg listy obecności). 

 

 

 

Porządek obrad sesji: 

  1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu. 

  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29.09.2016 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań za okres od 20.09.2016 r. 

do 17.10.2016 r. oraz informacja o dokonanych zmianach kadrowych. 

  5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na IX sesji w dniu 29.09.2016 r. 

  6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji. 

  7. Komunikacja publiczna w mieście. 

  8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej – według załącznika nr 1. 

  9. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych. 

10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i odpowiedzi. 

11. Blok informacyjny. 

12. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu. 

 

 

Ad 1 

 

Przewodniczący rady Adam Rozmus działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 

8 marca 1990 r. art. 20 ust. 1, otworzył obrady X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu. Na podstawie 

§ 9 ust. 1 Regulaminu obrad Rady Miejskiej stwierdził, że liczba obecnych na sali radnych pozwala 

na prawomocne obradowanie i podejmowanie uchwał.  

Następnie przywitał wszystkich przybyłych na obecną sesję.  
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Ad 2 

 

Przewodniczący rady odnosząc się do porządku obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu zapytał, 

czy wszyscy otrzymali zawiadomienie z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał oraz 

czy wnoszą o jego poszerzenie lub ograniczenie. 

Burmistrz wniósł o poszerzenie porządku obrad o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał: 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia 

na lata 2016-2010, 

- w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach,  

- w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, 

- w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, 

w związku z wystąpieniem Gminy Rudziniec ze Związku, 

oraz uzasadnił potrzebę podjęcia ww. uchwał. 

Ponadto w związku z wnioskiem z poprzedniej sesji burmistrz wniósł o poszerzenie porządku obrad o 

punkt „Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia nieruchomości przy pl. św. Walentego 2”. 

Przewodniczący rady poddał kolejno pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad: 

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 

w Katowicach,     

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.  

 

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

GOP w Katowicach,  

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.  

 

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

GOP w Katowicach, w związku z wystąpieniem Gminy Rudziniec ze Związku, 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.  

 

- projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Bierunia na lata 2016-2010, 
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za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.  

 

- dodatkowego punktu „Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia nieruchomości przy pl. św. 

Walentego 2”. 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu.  

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami:  

- wprowadzenie dodatkowego punktu „Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia nieruchomości 

przy pl. św. Walentego 2” po temacie głównym, tj., jako pkt 8 zmieniając tym samym numerację 

pozostałych punktów odpowiednio od 9 do 13,  

- nowy punkt 9 – rozpatrzenie projektów uchwał rady miejskiej wymaga zmiany zał. nr 1, 

tj. uchwały dotyczące Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach otrzymują 

numery od 1 do 3, numer 4 otrzymuje uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020, pozostałe uchwały 

otrzymują numery od 5 do 10. 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad ze zmianami.  

 

 

Ad 3 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie treść protokołu nr IX/2016 z obrad  

sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29.09.2016 r.  

za – 14 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 

Protokół nr IX/2016 został przyjęty większością głosów. 

 

 

Ad 4 

 

Przewodniczący rady przechodząc do punktu 4 porządku obrad dotyczącego sprawozdania 

burmistrza miasta z działalności i realizacji zadań za okres od 20.09.2016 r. do 17.10.2016 r. oraz 

informacji o dokonanych zmianach kadrowych zwrócił się do burmistrza miasta o przedstawienie 

ustnej informacji o działalności w okresie międzysesyjnym.     
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Burmistrz miasta podał informacje o ogłoszonych i rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, 

zawartych umowach, zadaniach inwestycyjnych rozpoczętych i będących w trakcie realizacji oraz 

istotnych zmianach kadrowych. Podsumował najważniejsze spotkania i sprawy w okresie 

międzysesyjnym, w szczególności: spotkanie z wykonawcą studium wykonalności rewitalizacji linii 

kolejowej Orzesze-Łaziska-Tychy-Bieruń-Oświęcim oraz z przedstawicielami samorządów i firm 

zainteresowanych trasą przebiegu tego połączenia kolejowego; posiedzenie zespołu 

porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej; posiedzenie Konwentu 

Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, spotkanie z kuratorami, którzy pracują na 

terenie miasta Bierunia; obchody jubileuszu 25-lecia Zespołu Folklorystycznego „Ściernianeczki” oraz 

15-lecia Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego; Galę Finałowej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i 

Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. 

 

Zastępca burmistrza przekazał informacje ze spotkań, w których uczestniczył. 

 

M. Sitko zapytała, jakie zostały podjęte działania mające na celu zagospodarowanie wód opadowych 

z terenów inwestycyjnych. 

 

Burmistrz poinformował, że podjęcie działań jest uzależnione od zakończenia projektowania 

zamknięcia ujścia potoku Stawowego i przedłużenia rurociągów tłocznych z kopalni „Piast” 

i „Ziemowit” do rzeki Mlecznej. Przed nami kwestia zaplanowania wspólnie z przedsiębiorcami 

górniczymi projektu docelowego odwodnienia tego terenu a na to się nakłada również kwestia 

koncepcji rozszerzenia strefy ekonomicznej o pas wzdłuż drogi krajowej ul. Turyńskiej, czyli 

od ul. Ekonomicznej do ul. Hodowlanej. Z jednej strony należy wypracować takie rozwiązanie, które 

zabezpieczy starówkę przed wodami powodziowymi i jednocześnie nie będzie blokować terenów 

inwestycyjnych tych, z których miasto czerpie i może czerpać dochody. Z bieżących działań jest 

uregulowanie koryta potoku Stawowego od Grobli do ul. Turyńskiej i dalej, realizowane są prace 

na rowach dochodzących do Derówki. 

 

Radna K. Wróbel zaproponowała, aby na etapie prac związanych z reaktywacją połączenia 

kolejowego zabudować ekrany oddzielające ul. Mieszka I od torów kolejowych. 

 

Radny J. Mokry zapytał:  

- o planowany termin oddania przez projektanta studium wykonalności dla linii kolejowej, 

- czy gmina posiada informacje odnośnie połączenia kolejowego Boronów-Goleszów-Wisła Głębce, 

które jest konkurencyjne dla połączenia kolejowego Tychy-Bieruń-Oświęcim. 

 

Burmistrz poinformował, że: 

- po sesji zostanie udzielona odpowiedź odnośnie terminu wykonania studium wykonalności, 

- nie posiada informacji dotyczącej połączenia kolejowego Boronów-Goleszów-Wisła Głębce.  

 

Radny J. Mokry zapytał: 

- o aktualny etap realizacji zadania „Ulica Barbórki boczna”, 
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- czy gmina posiada informacje o sposobie finansowania nowej instytucji Polskie Gospodarstwo 

Wodne „Wody Polskie”, które będzie odpowiadać za stan polskich rzek i jezior oraz inwestycje 

przeciwpowodziowe.  

 

Zastępca burmistrza poinformował, że termin realizacji bocznej ul. Barbórki został przesunięty 

z powodu zmiany zakresu prac, zadanie będzie realizowane w br. 

 

Burmistrz poinformował, że do gminy wpłynęły materiały dotyczące taryfy na wodę na 2017 rok, 

nie ma tam zaplanowanej podwyżki. 

 

Radny S. Ficek zapytał, czego dotyczą roboty dodatkowe w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg 

gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, 

chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami 

powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu” i czy termin realizacji tego zadania 

zostanie przedłużony. 

 

Burmistrz poinformował, że zakres dodatkowy dotyczy oświetlenia nowego łącznika ul. Baryki 

z ul. Barańcową. Firma zwróciła się o przedłużenie terminu wykonania prac, decyzja nie jest jeszcze 

podjęta. 

 

Radny S. Jurecki poinformował, że w ramach zadania „Droga do garaży ul. Granitowa” nie został 

wyremontowany odcinek drogi przy 10 garażach. 

 

Burmistrz poinformował, że należy sprawdzić własności działek. To są konsekwencje realizacji 

cząstkowych. Przypomniał, że całe zadanie to kwota około 2,8 mln zł, nie ma takich środków 

w budżecie żeby zrobić to zadanie w całości. Z tego typu problemami gmina spotyka się na każdym 

kroku w całym mieście. 

 

Radny E. Andrejczuk zwrócił się o rozwinięcie tematu podpisania kilku umów na promowanie miasta 

Bierunia w różnych dziedzinach sportowych. 

 

Burmistrz poinformował, że nie są to tematy nowe, podchodzi się do nich indywidualnie. Warto 

wspomagać tego rodzaju inicjatywy, aby młode talenty miały szansę rozwoju a jednocześnie żeby 

o Bieruniu było słychać w świecie.   

 

Radny E. Andrejczuk stwierdził, że jest to dobry kierunek i można by to było uwzględnić w strategii 

promocji miasta. 

 

Radny M. Nyga zapytał, z jakich środków te pieniądze zostały skierowane na tą promocję i na czym 

konkretnie ma ona polegać.    

 

Burmistrz poinformował, że są to środki z promocji, osoby te mają obowiązek m. in. pokazywania się 

z flagami, noszenia koszulek z nadrukami miasta Bierunia, zrobienia określonej ilości zdjęć, które 

będą wykorzystane przez urząd w celach promocyjnych.  
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Ad 5 

 

Sekretarz Miasta poinformowała, że podjęte uchwały na wrześniowej sesji zostały przekazane 

Wojewodzie Śląskiemu. W stosunku do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze, 

w którym kwestionuje wprowadzenie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jako 

załącznika do uchwały, która ma rangę aktu prawa miejscowego. Według uzyskanych informacji 

załącznik ten zostanie uchylony przez wojewodę.   

 

Radny M. Nyga zwrócił uwagę, że coraz częściej pojawiają się zastrzeżenia do uchwał rady oraz 

zapytał, czy również inne samorządy borykają się z takimi problemami. 

 

Sekretarz Miasta poinformowała, że te zastrzeżenia zgłaszane są do uchwał dotyczących rewitalizacji. 

Jest to nowy temat w nadzorze prawnym, czy w wydziale infrastruktury, który opiniuje tego typu 

uchwały.      

 

 

Ad 6 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie wniosków podjętych 

przez komisje w październiku 2016 r. bez opinii dotyczących tematu głównego i projektów uchwał, 

będących w porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący komisji: rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i ładu publicznego; oświaty, 

kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej; finansów, rozwoju i promocji; gospodarki miejskiej 

oraz komisji rewizyjnej przedstawili wnioski i stanowiska podjęte na posiedzeniach komisji 

w październiku br.  

 

 

Ad 7  

 

Naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Piotr Buchta przedstawił w formie multimedialnej oraz 

omówił temat komunikacja publiczna w mieście.  

 

Przewodniczący komisji finansów, rozwoju i promocji poinformował, że komisja zapoznała się 

z informacją o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Bieruniu. 

 

Radny E. Andrejczuk zapytał, czy bierze się pod uwagę możliwość rozpisania przetargów 

na świadczenie usług komunikacyjnych na okres dłuższy niż 1 rok. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że jeżeli mówi się o przetargu to tylko i wyłącznie 

na komunikację publiczną organizowaną na terenie miasta. Odnośnie roku przyszłego gmina jest 

na etapie ogłoszenia przetargu tylko na 1 rok. Firma, która wygra zostanie zobligowana w umowie 
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do przedstawiania szczegółowych badań napełnienia, co pozwoli sterować tą komunikacją i szukać 

najlepszych rozwiązań dla mieszkańców.  

 

Radna N. Grosman zapytała czy odbyło się zaplanowane na koniec października br. spotkanie 

z władzami miasta Tychy w temacie komunikacji miejskiej Bieruń-Tychy, a jeżeli tak to, jaki są efekty 

rozmów. 

Zastępca burmistrza poinformował, że 4 listopada br. odbędzie się spotkanie z zastępcą prezydenta 

miasta Tychy w sprawie możliwości przedłużenia którejś z linii obsługujących Bieruń-Tychy. 

Prawdopodobieństwo przedłużenia linii dworca PKP jest nikłe. 

 

Radna N. Grosman zwróciła uwagę, że takie rozwiązanie jak Tychy – al. Niepodległości, czy Tychy – 

Hotelowiec byłoby satysfakcjonujące.      

 

Radny J. Mokry zwrócił uwagę, że w przedstawionych informacjach brak jest danych dotyczących 

napełnienia, najbardziej obciążonych linii, które dotyczą komunikacji organizowanej przez MZK Tychy, 

czy KZK GOP Katowicach. Zwrócił uwagę, że z komunikacji gminnej głownie korzystają dzieci 

i młodzież, a nie jest ona w ogóle atrakcyjna dla dorosłych mieszkańców. Opracowanie koncepcji 

zagospodarowania dworca kolejowego w Bieruniu Nowym powinno obejmować również 

skomunikowanie tego miejsca i stworzenie z niego centrum przesiadkowego. Zaproponował, aby 

rada podjęła wniosek dotyczący przedstawienia wyników badań napełnienia na poszczególnych 

liniach komunikacyjnych MZK Tychy i KZK GOP. 

  

Zastępca burmistrza poinformował, że każda zmiana dotycząca trasy, czy rozkładu jazdy wiąże się 

z akceptacją gmin, przez które dana linia kursuje. MZK Tychy w październiku i listopadzie br. 

przeprowadzi badanie napełnienia, wyniki zostaną udostępnione radnym. 

 

Radny M. Nyga zwrócił uwagę, że w sferze organizacyjno-prawnej bardzo się poprawiło, ale również 

w obszarze korzystania z usług komunikacyjnych w mieście też jest lepiej. Wyraził zadowolenie 

z deklaracji związanej z przeglądem komunikacji gminnej w celu jej usprawnienia, dostosowania 

do osób z niej korzystających. Zapytał, jaki gmina ma wpływ na komunikację prywatną i jak może 

jąustawiać w całym obszarze komunikacyjnym. 

 

Burmistrz poinformował, że rozkłady jazdy zatwierdza marszałek, gmina jedynie je opiniuje i wyraża 

zgodę na korzystanie z przystanków. Na bieżąco podejmowane są interwencje w sytuacjach, kiedy 

są widoczne niewłaściwe praktyki, aby je wyeliminować.  

 

Radny M. Nyga zwrócił uwagę, że należy dążyć do tego, aby w tym systemie złożonym prywatna 

komunikacja działała również według jakiś reguł. Zaproponował, aby wypracowany model działania 

centrum przesiadkowe w Bieruniu Nowym skonsultować z mieszkańcami.  

 

Radna N. Grosman zwróciła uwagę, że na przełomie ostatnich dwóch lat polepszyła się jakość 

komunikacji w sensie posiadanego taboru, terminowość kursów jazdy. Konkurencyjność komunikacji 

można zwiększać poprzez wydłużanie tras autobusów. 
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

 

 

Ad 8 

 

Burmistrz przekazał informacje na temat możliwości ewentualnego nabycia nieruchomości 

zabudowanej, zlokalizowanej w Bieruniu przy pl. św. Walentego 2, a dotyczące m. in.:  

- obecnego zagospodarowania budynku, 

- informacji z Banku Spółdzielczego w Tychach o ogłoszeniu aukcji na sprzedaż nieruchomości 

(zapoznał radę z jej treścią), 

- przeprowadzonych rozmów i analiz w celu określenia stanu prawnego i faktycznego 

nieruchomości, 

- argumentów za i przeciw wskazujących na pewne utrudnienia i ryzyka związane z zakupem tej 

nieruchomości, w tym m.in. brak dziennika budowy części nowej, która jest w trakcie realizacji, 

- perspektyw, jakie daje ta nieruchomość, 

- możliwości sfinansowania przez gminę zakupu tej nieruchomości po cenie wskazanej, jako 

wywoławczej przez bank, 

- przeprowadzonych konsultacji z rzeczoznawcami majątkowymi, którzy wskazują, że jest to bardzo 

atrakcyjna lokalizacja, strategiczne położenie, duża wartość kulturowa, społeczna zarówno, jeżeli 

chodzi o zbieg dróg, jak i sąsiedztwo szkoły, obiektu handlowego, dworca autobusowego oraz 

sanktuarium św. Walentego, 

- dokonanych wpisów w księgach wieczystych, hipotek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego, Banku Spółdzielczego,  

- znajdującego się w księgach wieczystych ostrzeżenia o niezgodności treści księgi ze stanem 

faktycznym. 

 

Przewodniczący rady zwrócił uwagę, że budzą wątpliwości: stan prawny księgi wieczystej, faktyczna 

kwota, za jaką nieruchomość zostanie nabyta, konieczność poniesienia dodatkowych nakładów 

finansowych na dokończenie inwestycji w sytuacji, kiedy nie ma pewności, że znajdzie się chętny 

na dzierżawę tego obiektu. Stoi na stanowisku, aby odstąpić od zamiaru kupna tej nieruchomości. 

 

Radny R. Budny zapytał czy w przypadku, kiedy gmina zakupi tą nieruchomość musi przed 

wydzierżawieniem doprowadzić remont do końca.  

 

Burmistrz odpowiedział, że gmina nie musi inwestować w budynek, zakup ten można potraktować, 

jako inwestycję w nieruchomość, można kupić nieruchomość i starać się utrzymać dotychczasową 

działalność tylko i wyłącznie na zasadzie restauracyjnej. Trudno będzie wydzierżawić nieruchomość 

w stanie niewykończonym.   

 

Radny M. Nyga zwrócił uwagę, że z jednej strony jest bardzo duży potencjał w tym obiekcie i dobrze 

by było, aby on znalazł się w zasobach gminy, a z drugiej strony widać pewne problemy związane 

z hipoteką, pozwoleniem na budowę. Poinformował, że mimo wszystko nadal jest zwolennikiem, aby 

tą nieruchomość nabyć. Zgłosił wniosek, żeby w przypadku negatywnej decyzji rady cały czas 
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monitorować kwestię sprzedaży tej nieruchomości i jeżeli pojawią się nowe okoliczności niezwłocznie 

informować o tym radę.    

 

Radny H. Mazgaj zwrócił uwagę, że zakup jest bardzo ryzykowny, należy sobie odpowiedzieć 

na pytanie czy ten obiekt jest gminie do czegoś potrzebny, wydzierżawienie będzie bardzo trudne. 

Poinformował, że na chwilę obecną jest przeciw.  

 

Burmistrz poinformował, że miasto powinno mieć wpływ na wygląd, stan i funkcje, które są 

realizowane w takim miejscu. Nie ma innych obiektów w tamtej okolicy takich o tak strategicznym 

miejscu.   

 

Radny S. Ficek zwrócił uwagę, że kupując tą nieruchomość gmina weźmie na siebie potężne 

obciążenie finansowe i budowlane. Nie widzi możliwości, aby budynek wydzierżawić kilku osobom, 

ponieważ jest to typowy budynek komercyjny, którym musi zarządzać jedna firma. Aby mieć wpływ 

na funkcje realizowane w tym miejscu wystarczy uszczegółowić zapisy w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Wyraził opinię, że, mimo iż jest przeciw nabyciu tej 

nieruchomości, gmina powinna mieć wpływ na to, co w tym budynku będzie się działo. 

 

Radna B. Panek-Bryła wyraziła opinię, że w zainteresowaniach gminy powinno być ubieganie się 

o takie miejsca. Podała przykład gminy Gundelfingen, która na swoim terenie przejmuje budynki 

w takich miejscach. Zwróciła się do burmistrza, aby brać udział w walce o to miejsce, bo jest ono 

bardzo ważne dla gminy. 

 

Radny E. Andrejczuk zapytał, czy po zakupie nieruchomości wierzyciele zwrócą się do gminy. 

 

Radca prawny poinformował, że nabycie nieruchomości w egzekucji następuje bez wpisów hipotek, 

obciążenie dożywocia zostało wykreślone. 

 

Radny E. Andrejczuk poinformował, że nie należy się skupiać tylko na nabyciu tej nieruchomości, ale 

mieć jednocześnie przygotowaną strategię zagospodarowania tego budynku. Gminy po zakupie tej 

nieruchomości nie będzie stać finansowo, kadrowo i merytorycznie tego biznesu prowadzić. Jego 

zdaniem ta inwestycja ma sens tylko pod warunkiem partnerstwa publiczno-prywatnego i podał 

przykłady zawartych umów tego typu. Zadał pytanie, czy gmina jest w stanie w ciągu kilku miesięcy 

taką strategię przygotować, jeśli tak to warto zaryzykować.  

 

Radny M. Mazgaj poinformował, że po wysłuchaniu informacji przekazanych przez burmistrza jest 

przeciwny nabyciu tej nieruchomości z tego względu, że jest ona niebezpieczna inwestycyjnie 

(problemy z księgą wieczystą, hipoteką, dokumentami budowlanymi, które zaginęły). Wyraził opinię, 

że prawdopodobnie będą kolejne licytacje z dużo niższą ceną. 

 

Radny P. Świerkosz zapytał, kiedy odbędzie się licytacja, jaka jest struktura własności działek 

przylegających do działek, które są przedmiotem licytacji i czy wobec którejkolwiek działki gmina 

posiada prawo pierwokupu. 
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Burmistrz poinformował, że termin aukcji został wyznaczony na 7 listopada br. na godz. 1100.  

 

Naczelnik wydziału GN poinformował, że terenem gminnym jest: ul. Zdrowia, parking, pl. św. 

Walentego, pomnik św. Walentego. Natomiast przestrzeń pomiędzy restauracją Stylowa a Spectrą 

jest w użytkowaniu innego podmiotu (na dzień dzisiejszy własność banku).     

 

Radny J. Mokry poinformował, że w jego opinii na dzień dzisiejszy ryzyko jest zbyt duże w aspekcie 

zadłużenia finansowego gminy. Na chwilę obecną są ważniejsze zadania inwestycyjne w gminie. 

 

Radna K. Wróbel poinformowała, że była zaangażowana w przejęcie tego budynku z uwagi na fakt, 

że jest to strategiczne miejsce i miasto będzie miało wpływ na jego wygląd i funkcje. Wyraziła opinię, 

że nie należy rezygnować z tej nieruchomości, ale śledzić losy licytacji.  

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał kolejno pod głosowanie 

opinię oraz wniosek złożony przez radnego M. Nygę:    

 

OPINIA 

Rada Miejska w Bieruniu po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego na dzień 27.10.2016 r. 

nieruchomości położonej przy pl. św. Walentego 2 oraz po przeprowadzeniu dyskusji postanawia 

negatywnie zaopiniować zamiar nabycia ww. nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

za – 9 głosów  przeciw – 5 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 

Opinia została podjęta większością głosów. 

 

 

WNIOSEK  

Rada Miejska w Bieruniu w sprawie nieruchomości położonej przy pl. św. Walentego 2 zwraca się 

do burmistrza, aby kwestię sprzedaży monitorować i jeżeli pojawią się nowe okoliczności niezwłocznie 

poinformować o tym radę. 

   

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

 

 

 

Przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach rady 
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Ad 9 

 

Rada przystąpiła do rozpatrzenia następujących projektów uchwał: 

1/ w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.  

 

2/ w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. 

 

3/ w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunalnego Związku Komunikacyjnego GOP w Katowicach 

w związku z wystąpieniem Gminy Rudziniec ze Związku. 

 

Naczelnik wydziału GK przedstawił projekty uchwały wraz z uzasadnieniem ich podjęcia.  

 

Radny H. Mazgaj zapytał o powody wystąpienia gminy Rudziniec ze związku. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że powodem wystąpienia są problemy pomiędzy wójtem gminy 

Rudziniec a prywatnymi przewoźnikami.     

 

Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał kolejno pod głosowanie. 

 

Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 

w Katowicach   

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/1/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 

w Katowicach. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/2/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunalnego Związku Komunikacyjnego GOP 

w Katowicach w związku z wystąpieniem Gminy Rudziniec ze Związku. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 
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za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/3/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Sesję rady opuściła wiceprzewodnicząca rady B. Panek-Bryła. 

Od tej chwili w sesji bierze udział 14 radnych. 

 

 

4/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia 

na lata 2016-2020. 

 

Naczelnik wydziału GN przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny M. Nyga zapytał czy gmina może spodziewać się jeszcze jakichś problemów ze strony nadzoru 

prawnego.  

 

Naczelnik wydziału GN poinformował, że nie można tego wykluczyć. W przypadku kolejnych uchwał 

dotyczących rewitalizacji gmina będzie kłaść większy nacisk na konsultację bezpośrednią w urzędzie 

wojewódzkim żeby nie narażać się na kolejne wątpliwości.  

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 14 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/4/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Na sesję rady wróciła wiceprzewodnicząca rady B. Panek-Bryła. 

Od tej chwili w sesji bierze udział 15 radnych. 

 

 

5/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy 

ul. Warszawska, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu 

ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu. 

 

Naczelnik wydziału GN przedstawił projekt uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia.  

 

Przewodnicząca komisji gospodarki miejskiej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
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Przewodniczący rady poinformowała, że zanim rada przystąpi do głosowania uchwały musi odnieść 

się do uwagi złożonej podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.  

Naczelnik wydziału GN omówił złożoną uwagę zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały. 

Przewodniczący komisji gospodarki miejskiej poinformował, że komisja stoi na stanowisku, aby nie 

uwzględnić uwagi wniesionej przez mieszkańców ul. Soplicy i ul. Diamentowej podczas pierwszego 

wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 25.08.2014 r. do 23.09.2014 r. 

dotyczącej zachowania połączenia drogowego ulicy Diamentowej i Soplicy w opracowywanym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.    

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie stanowisko: 

 

Rada Miejska w Bieruniu postanawia nie uwzględnić uwagi wniesionej przez mieszkańców ul. Soplicy 

i ul. Diamentowej wniesionej podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu 

w dniach od 25 sierpnia 2014 r. do 23 września 2014 r. dotyczącej zachowania połączenia drogowego 

ulic Diamentowej i Soplicy w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

za – 14 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów.  

 

Radny R. Budny zapytał, czy zapisy ujęte w rozdziale II, § 5 projektu uchwały wykluczają możliwość 

postawienia nawet altanki. 

 

Naczelnik wydziału GN poinformował, że można tego typu inwestycje realizować na terenach 

oznaczonych w tym planie symbolem MN albo U. 

 

Radny J. Mokry zwrócił uwagę, że w planie jest również teren całkowicie wyłączony spod zabudowy 

w związku z tym, że jest zagrożony powodzią. Wyraził opinię, że w odniesieniu do terenów 

zalewowych wszystkie decyzje podejmowane na tej sali takie powinny być. 

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 14 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/5/2016 została podjęta większością głosów i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 

6/ w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi na 2017 rok. 
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Naczelnik wydziału KS przedstawił projekt uchwał wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.   

 

Przewodnicząca komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej poinformowała, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący rady, wobec braku głosów w dyskusji, poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/6/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 

7/ w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu „Rodzina Trzy Plus”.  

 

Naczelnik wydziału KS przedstawił projekt uchwał wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.   

 

Przewodnicząca komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej poinformowała, 

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z uwagami. 

 

Radny M. Nyga zwrócił uwagę, że w regulaminie jest definicja rodziny wielodzietnej a sam regulamin 

umożliwia, aby z karty mogła korzystać rodzina, która ma trójkę dzieci, z których dwoje nie jest już 

objętych programem oraz zapytał, czy zapisy te nie wykluczają się.  

 

Naczelnik wydziału KS poinformował, że zapisy te nie wykluczają się. 

 

Radny P. Świerkosz zwrócił się o doprecyzowanie przesłanek, które przemawiają za tym żeby 

utrzymywać kartę „Rodzina Trzy Plus” np. dla rodziny w sytuacji, kiedy dwoje dzieci jest już 

pełnoletnich i pracuje.  

 

Naczelnik wydziału KS poinformował, że rodzina ma możliwość korzystania z karty do czasu, kiedy 

ostatnie dziecko będzie spełniało kryteria. 

 

Radny J. Mokry zapytał czy w sytuacji, kiedy dwójka dzieci jest już pełnoletnia a trzecie dziecko nie 

można starać się o wydanie karty „Rodzina Trzy Plus”.   

 

Naczelnik wydziału KS poinformował, że zgodnie z regulaminem nie może starać się o wydanie karty. 

 

Radny P. Świerkosz zwrócił uwagę, że jest to nielogiczne. W sytuacji, kiedy jest troje dzieci w rodzinie 

karta przysługuje do 18 roku życia niezależnie od tego czy dzieci się uczą czy nie. W momencie 

osiągnięcia statusu osoby pełnoletniej przez jedno dziecko rodzina traci pozycję rodziny wielodzietnej 

i karta nie powinna mieć możliwości funkcjonowania. 
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Naczelnik wydziału KS poinformował, że rodzina uprawniona w momencie składania wniosku musi 

spełniać kryteria zawarte w regulaminie. Wątpliwość, o której jest mowa wynika z tego, że karty 

wydane dzieciom będą ważne od daty wydania do 18 roku życia, a w przypadku dzieci uczących się 

po uzyskaniu pełnoletności do czasu, kiedy się uczą na podstawie zaświadczeń. A rodzice do czasu, 

kiedy ostatnie dziecko będzie spełniało kryteria. 

Przewodniczący rady zapytał jak ten zapis brzmiał w obowiązującej uchwale. 

 

Naczelnik wydziału KS poinformował, że kart była ważna przez okres jednego roku od daty wydania.  

 

Radna K. Wróbel zapytał czy do tej pory były przypadki, że rodzina, w której tylko ostatnie dziecko 

spełniało kryteria otrzymywała kartę.    

 

Naczelnik wydziału KS poinformował, że zgodnie z obowiązującą uchwałą w momencie, kiedy któreś 

z trójki dzieci utraciło uprawnienia to rodzina z pozostałą dwójką dzieci nie uzyskała karty. 

 

Radny E. Andrejczuk zwrócił uwagę, że w sytuacji, kiedy rodzina ma jedno dziecko w wieku 17 lat 

i dwoje dzieci w wieku kilku lat otrzymuje kartę, po roku jedno dziecko wychodzi z domu a rodzina 

przez kolejne lata korzysta z karty. Natomiast rodzina z dwójką dzieci nigdy nie będzie miała 

możliwości skorzystania z tej karty. Brakuje informacji, jaka jest struktura w ogóle kart w mieście. 

Zawnioskował, aby podjęcie uchwały przesunąć na kolejny miesiąc po wcześniejszym 

przeanalizowaniu, o jakich rodzinach i w jakim przedziale wiekowym jest mowa.  

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie stanowisko: 

 

STANOWISKO 

Rada Miejska w Bieruniu, zgodnie z Rozdziałem II, § 11 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej, odsyła 

do komisji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu „Rodzina Trzy Plus”.  

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 13 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 

 

Stanowisko zostało podjęte większością głosów. 

 

 

8/ w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej 

w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zwarcia umowy. 

 

Naczelnik wydziału GK przedstawił projekt uchwał wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.   

 

Przewodniczący komisji gospodarki miejskiej poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
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Radny J. Mokry zapytał, czy w związku z długoletnią dzierżawą będą prowadzone jakieś inwestycje 

w tym budynku przez dzierżawcę oraz jak ustalona cena dzierżawy ma się do cen dzierżawy innych 

budynków. 

 

Burmistrz poinformował, że podobnie jak na Jajostach, czy w przypadku Degolówki inwestor jest 

w stanie dość duże kwoty zainwestować żeby osiągnąć odpowiedni standard w budynku w zamian 

za pewność dzierżawy. Umowa dokładnie precyzuje sprawy związane zarówno z wysokością czynszu 

jak i ewentualnym zwrotem kosztów inwestorowi w przypadku gdyby gmina zdecydował się na 

wcześniejsze rozwiązanie umowy.  

 

Radny E. Andrejczuk zwrócił uwagę, że uchwała ta jest przykładem dobrej strategii kierunku działań 

miasta. Rozwiązania wieloletniej umowy powinny być wprowadzane tam gdzie jest to możliwe 

z punktu widzenia prawa i interesu gminy i mieszkańców. 

 

Radny S. Jurecki zapytał, czy Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Dromader” otrzyma inne 

pomieszczenie. 

 

Burmistrz poinformował, że przedstawiciele Stowarzyszenia „Dromader” zostali poinformowani 

o możliwości korzystania z pomieszczeń w TRIADZIE po uzgodnieniu z dyrektorem MOPS.  

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/7/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 

9/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025.  

 

Skarbnik miasta przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.   

 

Przewodniczący komisji finansów, rozwoju i promocji poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radna M. Sitko zapytała, czy kopalnia „Piast-Ziemowit” będzie partycypować w kosztach realizacji 

zadania „Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku 

Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej z uwzględnieniem wpływu 

eksploatacji górniczej – wykonanie projektu – ochrona przeciwpowodziowa”. 

 

Burmistrz poinformował, że realizacja powinna być współfinansowana przez kopalnię. 

 



- 17 - 

 

Radny M. Nyga zapytał o powody zwiększenia limitu wydatków na modernizację basenu. 

 

Burmistrz poinformował, że aby rozpocząć prace związane z remontem basenu należało wprowadzić 

dodatkowe kwoty, ponieważ na chwilę obecną brak jest dofinansowania z Ministerstwa Sportu 

w wysokości 30% wartości inwestycji. Ocena wniosku była pozytywna, ale rozstrzygnięcie przesuwa 

się z miesiąca na miesiąc. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu, aby całość dotacji była 

przekazana gminie w roku 2017. Niezależnie od tego, czy gmina otrzyma to dofinansowanie, czy też 

nie, jego zamiarem jest wykonanie remontu tego basenu.  

 

Radny J. Mokry z uwagi na fakt, że 3 listopada br. upływa termin składania wniosków w ramach 

działania Infrastruktura aktywnego wypoczynku-turystyka LGD zapytał, czy gmina będzie 

zabezpieczać środki finansowe na realizację ścieżki rowerowej łączącej ul. Kościelną z ul. Budzyńskiej.  

 

Zastępca burmistrza poinformował, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami 

LGD nie ma obowiązku wprowadzenia tego zadania do budżetu, bo w przypadku negatywnej oceny 

pojawi się problem z realizacją tego zadania. W związku ze zmianą wytycznych odnośnie aplikowania 

gmina będzie mogła wystąpić tylko o środki na odcinek pieszo-rowerowy, który został zgłoszony 

w ramach budżetu partycypacyjnego w ciągu tzw. Plant Karola.  

 

Radny J. Mokry zapytał o planowany termin realizacji tego zadania. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że realizacja jest planowana w 2017 roku. 

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/8/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 

10/ w sprawie zmian w uchwale nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok.  

 

Skarbnik miasta przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.   

 

Przewodniczący komisji finansów, rozwoju i promocji poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny M. Nyga zapytał, na co konkretnie została zwiększona dotacja do BOK oraz plan wydatków 

BOSiR. 
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Skarbnik miasta poinformowała, że dotacja dla BOK ma być przeznaczona na Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Natomiast zwiększenie panu wydatków BOSiR jest spowodowane zwrotem 

środków, które wcześniej zostały przesunięte na projekt dotyczący świetlicy Homera.  

 

Burmistrz w uzupełnieniu wypowiedzi skarbnik miasta poinformował, że Jarmark Bożonarodzeniowy 

od początku był wpisany do planu. Potrzeba zwiększenia dotacji dla BOK wynika z dużo większych 

kosztów, które zostały poniesiona zarówno na Noc Świętojańska jak i na Dni Bierunia.  

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr X/9/2016 została podjęta jednogłośnie i w pełnym brzmieniu stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad 10 

 

Przewodniczący rady przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.  

 

 

Ad 11 

 

1. Przewodniczący rady poinformował, że komisja oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki 

społecznej zaproponowała radną K. Wróbel, jako przedstawiciela rady miejskiej w pracach zespołu 

ds. związanych z reformą oświatową.  

 

Przewodnicząca komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej zapoznała radę 

ze stanowiskiem komisji w tej sprawie.  

 

Przewodniczący rady, wobec braku innych propozycji ze strony rady, poddał pod głosowanie 

następujące stanowisko: 

 

STANOWISKO 

Rada Miejska w Bieruniu wyznaczyła przewodniczącą komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki 

społecznej panią Krystynę Wróbel, jako członka zespołu ds. związanych z reformą oświaty. 

 

W głosowaniu za przyjęciem stanowiska brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano:  

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

 

2. Przewodniczący rady zapoznał z treścią stanowiska, które jest wynikiem prac komisji rolnictwa, 

leśnictwa, ochrony środowiska i ładu publicznego. 

 

Radni nie zgłosili pytań ani uwag. 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie stanowisko: 

 

STANOWISKO 

Bieruń ze względu na niekorzystne usytuowanie pod względem hydrograficznym  

w szczególności ze względu na nizinny charakter oraz znajdujące się w jego obrębie rzeki: Wisła, 

Przemsza, Mleczna, Gostynka oraz rzeka Soła dopływ do Wisły (około 1 km za Bieruniem), jest 

największą zlewnią w województwie śląskim.  

Ponadto na terenie Gminy znajdują się potoki i inne cieki wodne jak np. Potok Stawowy i potok 

Goławiecki, który niesie wody bezpośrednio do Wisły i jest bardzo niebezpieczny nawet przy 

niewielkich opadach.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Bieruniu wyraża zaniepokojenie brakiem działań organów 

odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową, a w szczególności Śląskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Rada Miejska w Bieruniu zobowiązuje Burmistrza Miasta Bierunia do podjęcia  

działań względem ww. organów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Gminie Bieruń. 

 

W głosowaniu za przyjęciem stanowiska brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

       

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

 

3. Rada wytypowała radnych, którzy będą prowadzić tegoroczne spotkania z mieszkańcami i tak: 

- Osiedle Granitowa – S. Jurecki;  

- Czarnuchowice – A. Rozmus;  

- Bijasowice-Kopań – R. Budny;  

- Osiedle Węglowa – N. Grosman, M. Mazgaj;  

- Bieruń Nowy – J. Mokry; 

- Ściernie – M. Sitko; 

- Kolonia-Jajosty – S. Ficek;  

- Osiedle Homera – D. Czapiewski; 

- Bieruń Stary – M. Nyga; 

- Osiedle Chemików – P. Świrkosz. 
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Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższe propozycje. 

 

W głosowaniu za przyjęciem powyższych propozycji brało udział 15 radnych, w wyniku którego 

oddano: 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Propozycje powyższe zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

 

4. Radny J. Mokry zaproponował przyjęcie następującego wniosku: 

 

WNIOSEK 

Rada Miejska w Bieruniu wnioskuje do burmistrza o przedstawienie wyników badań napełnienia 

na poszczególnych liniach komunikacji organizowanej przez MZK w Tychach oraz KZK GOP 

w Katowicach. 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie ww. wniosek.  

 

W głosowaniu za przyjęciem wniosku brało udział 15 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 13 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 1 głos 

 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 

  

 

5. Radny S. Jurecki:  

- zaproponował, aby w wyjątkowych sytuacjach umożliwić parkowanie samochodów na drodze 

rowerowej na ul. Kościelnej, 

- podziękował w imieniu mieszkańców za uruchomienie studni na Łysinie, 

- zapytał, czy zostało wystosowane pismo do kopalni w sprawie ekranów wyciszających, 

przeciwpyłowych oddzielających hałdy węgla od osiedla przy ul. Granitowej oraz dofinansowania 

remontu drogi do garaży przy ul. Granitowej, 

- zapytał, czy ponownie zostało wystosowane pismo do GDDKiA w sprawie wykonania przejścia 

dla pieszych z ul. Kościelnej na ul. Granitową. 

 

Burmistrz poinformował odpowiednio, że: 

- nie ma możliwości, aby ścieżki rowerowe przeznaczać na parkowanie samochodów, 

- gmina zwróci się pismami do stosownych instytucji, 

- są dwie koncepcje wykonania przejścia dla pieszych: jedna z wykorzystaniem wyspy pośrodku 

ul. Warszawskiej, druga z odsunięciem przejścia od ul. Kościelnej poza wysepkę rozdzielającą 

w stronę Ścierni, które zostaną przesłane do GDDKiA.    
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6. Radna N. Grosman: 

- zaproponowała, aby rozważyć ewentualność rozmowy z parafią św. Barbary w celu rozeznania 

możliwości wydłużenia parkingu, który jest obecnie przed samym kościołem (miedzy kościołem, 

a Lidlem), 

- zwróciła się o postawienie koszy na śmieci w pobliżu drogi wewnętrznej ul. Węglowej, 

- poinformowała, że zegar i termometr na dworcu autobusowym wskazują niepoprawne wartości. 

 

Burmistrz zwrócił uwagę, że wnioski dotyczące koszy na śmieci coraz częściej się pojawiają. Może 

byłoby dobrze w roku przyszłym w ramach jakieś komisji zająć się tym tematem i określić standardy 

z tym związane.       

 

 

7. Radny E. Andrejczuk zapytał, czy zostanie zachowany termin wykonania remontu 

ul. Świerczynieckiej, ponieważ ruch przekierowany na ul. Łysinową i Szynową jest dość obciążający 

dla mieszkańców. 

 

Burmistrz poinformował, że musi być tamtędy przekierowany, ponieważ nie ma innej drogi, 

inspektorzy z urzędu robią wszystko, aby te prace były jak najszybciej i w sposób prawidłowy 

realizowane.    

 

Sesję rady opuścił radny M. Nyga. 

Od tej chwili w sesji bierze udział 14 radnych. 

 

 

8. Radny H. Mazgaj poinformował, że podczas budowy chodnika na ul. Węglowej została naruszona 

stabilność jednej lampy oświetlenia ulicznego. 

 

 

9. Radny S. Ficek zaproponował, aby doświetlić łącznik pieszy pomiędzy ul. Krakowską i Barańcową. 

 

Burmistrz poinformował, że zostaną sprawdzone możliwości realizacji.   

 

 

10. Radny D. Czapiewski: 

- zwrócił się o wystąpienie do miasta Tychy w sprawie doprowadzenia przystanku 

na ul. Oświęcimskiej, przy osiedlu Homera do standardu, jaki obowiązuje w Tychach, 

- zaproponował, aby rozważyć możliwość postawienia barierek oddzielających ścieżkę rowerową 

od jezdni na ul. Kościelnej.   

 

 

11. Radny J. Mokry zwrócił się z wnioskiem, aby burmistrz przedstawił warianty zagospodarowania 

budynku przy ul. Warszawskiej 290 w Bieruniu. 
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Radny P. Świerkosz zaproponował, aby propozycje obejmowały również orientacyjne kwoty 

związane z ewentualnym remontem tego budynku. 

 

Przewodniczący rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie następujący 

wniosek:   

  

WNIOSEK 

Rada Miejska w Bieruniu wnioskuje do burmistrza o przedstawienie wariantów zagospodarowania 

budynku przy ul. Warszawskiej 290 w Bieruniu z uwzględnieniem orientacyjnych kwot na remont tego 

budynku. 

 

W głosowaniu za przyjęciem wniosku brało udział 14 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 14 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

12. Radny J. Mokry przedstawił sytuację Bierunia w kontekście zagrożenia powodziowego. Wskazał 

zadania, które były planowane do realizacji na terenie Bierunia w zakresie hydrotechnicznym 

a nie zostały w pełni wykonane. Zwrócił uwagę na problemy finansowe instytucji, które 

odpowiadają za bezpieczeństwo powodziowe. 

 

 

13. Radny J. Mokry poruszył sprawę zagospodarowania Paciorkowców oraz zgłosił wniosek 

do burmistrza, by przedstawić informację o źródłach finansowania zagospodarowania tego 

terenu wraz z określeniem zakresu inwestycji, który mógłby stanowić przedmiot projektu 

o dofinansowanie. 

 

Burmistrz stwierdził, że sytuacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego Bierunia jest bardzo trudna. 

Wielokrotnie w różnych gremiach gmina zwracała się do instytucji odpowiedzialnych 

za to zabezpieczenie. Nawet te inwestycje, które miały być na 100% realizowane w bieżącym roku, 

czyli obwałowania rzeki Wisły w Czarnuchowicach i na wysokości Jedliny nie zostały zrealizowane. 

Na modernizację obwałowania rzeki Mlecznej, zgodnie z opracowanym projektem również nie ma 

środków finansowych. Oczekuje, że zespół powodziowy, który został powołany weźmie pod uwagę 

wszelkie możliwości i zaproponuje wystosowanie odpowiednich wystąpień do rządu, parlamentu 

i innego rodzaju instytucji, które są w stanie przeznaczyć środki finansowe na projekty, modernizacje, 

budowę obwałowań rzek.    

 

Przewodniczący rady wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie wniosek radnego 

J. Mokrego:   
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WNIOSEK       

Rada Miejska w Bieruniu wnioskuje do burmistrza o przedstawienie informacji o źródłach 

finansowania i zagospodarowania terenu Paciorkowców wraz z określeniem zakresu inwestycji, który 

mógłby stanowić przedmiot projektu dofinansowania.  

  

W głosowaniu za przyjęciem wniosku brało udział 14 radnych, w wyniku którego oddano: 

 

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 3 głosy 

 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 

 

 

14. Radna K. Wróbel: 

- zwróciła się o zobligowanie właściciela działki położonej przy ul. Mieszka I, od boiska 

w kierunku złomowiska, do jej uporządkowania, 

- zapytała, czy wjazdy do garaży na ul. Granitowej będą odtworzone w ramach prowadzonego 

remontu na tej drodze. 

 

Burmistrz poinformował, że: 

- komendant Straży Miejskiej podejmie skuteczną interwencję w sprawie uporządkowania działki 

przy ul. Mieszka I, 

- wjazdy do garaży powinny zostać odtworzone. 

 

15. Wiceprzewodnicząca rady: 

- zwróciła się o przyspieszenie prac remontowych na ul. Kadłubowej, 

- zapytała, czy w związku prowadzonym remontem chodnika i ścieżki rowerowej przy 

ul. Chemików będą zabezpieczone miejsca do parkowania wzdłuż tej ulicy w okresie 

Wszystkich Świętych. 

 

Burmistrz poinformował, że jest robione wszystko, aby prace na ul. Kadłubowej były realizowane 

maksymalnie szybko, kładzenie mas bitumicznych planowane jest na połowę listopada.  

 

Komendant Straży Miejskiej poinformował o organizacji ruchu w rejonie bieruńskich cmentarzy 

w okresie Wszystkich Świętych.   

 

 

16. Przewodniczący rady zwrócił się do komendanta Straży Miejskiej o podjęcie stosownych działań 

względem właściciela działki położonej pomiędzy budynkiem dawnego Szałasu a budynkiem 

byłego Przedszkola nr 2a w celu jej uporządkowania.    
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Ad 12 

 

W bloku informacyjnym: 

1. Burmistrz:  

a/ przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych burmistrzowi,   

b/ poinformował, że wpłynęła informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych 

Wojewodzie Śląskiemu przez przewodniczącego rady i burmistrza miasta Bierunia za rok 2015, 

w których nie stwierdzono nieprawidłowości, 

c/ przypomniał, że do 31 października br. toczy się głosowanie na projekty w ramach budżetu 

partycypacyjnego, 

d/ poinformował, że rozpoczęto prace nad strategią promocji miasta, 

e/ przedstawił podziękowania od panów Wojciecha i Filipa Smol za docenienie wyników w sporcie 

strzeleckim oraz od dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu za pomoc okazaną 

w zbiórce przeprowadzonej na leczenie ucznia bieruńskiego gimnazjum Gabriela Haby.    

 

2. Przewodniczący rady poinformował o korespondencji, która wpłynęła do rady w okresie 

międzysesyjnym.   

 

 

Ad 13 

Przewodniczący rady zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu. 

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Janina Berger 


