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PROTOKÓŁ NR 2/2021 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Gospodarki 

w dniu 15 i 16.02.2021 r. 

 
 
Część objazdowa posiedzenia w dniu 15.02.2021 r. obejmowała wizytację następujących obiektów: 
1. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Chemików w Bieruniu, 
2. Punkt Odbioru Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Chemików 100 w Bieruniu, 
3. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Jagiełły w Bieruniu, 
4. Punkt Odbioru Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Władysława 

Jagiełły 13 w Bieruniu,  
5. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu. 
 
Część II stacjonarna posiedzenia w dniu 16 lutego 2021 r. w zdalnym trybie przy wsparciu systemów 
informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams z następującym porządkiem: 
 
Komisja Bezpieczeństwa: 
1. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 
2. Opiniowanie projektów uchwał: 

2.1.   w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu 
Adaptacji do zmian klimatu”. 

3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 1/2021 r. z posiedzenia komisji z dnia 18.01.2021 r. 
 
Komisja Gospodarki: 
1. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 
2. Opiniowanie projektów uchwał: 

2.1.   w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Lędziny, 
rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską, 

2.2.    w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu – część B, 

2.3.    w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Bieruń, 

2.4.    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu, 
2.5.    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu 

w rejonie ul. Ekonomicznej i ul. Turyńskiej, 
2.6.    w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, 
2.7.    w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Bieruń, 
2.8.    w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Bieruń,  
2.9.    w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Bieruń. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 1/2021 r. z posiedzenia komisji z dnia 19.01.2021 r.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Świerkosz wznowił połączone posiedzenie komisji po 
dokonanym w dniu wczorajszym objeździe obiektów BPIK Sp. z o.o. Zgodnie z podziałem obowiązków 
na połączonym posiedzeniu komisji oddał głos Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa.  
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił sposób procedowania komisji na wspólnym 
posiedzeniu.  
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego eSesja stwierdził, że liczba 
zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie 
wniosków przez komisje. Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu oraz zapytał, 
czy radni wnoszą uwagi do porządku posiedzenia.  
Porządek wspólnego posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 

Ad 1  
 
Temat działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. przedstawił Prezes 
BPIK Sp. z o.o. Jerzy Olek.  
 
Do posiedzenia komisji dołączyła radna Agnieszka Demska-Furgał. 
Od tej chwili w posiedzeniu Komisji Gospodarki uczestniczy 13 radnych.   
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Piotr Świerkosz, Damian Gerycki, Marcin Nyga, Jarosław 
Mokry, Krystyna Wróbel, Agnieszka Demska-Furgał, Walenty Magiera, Edward Andrejczuk, poruszono 
sprawy dotyczące m. in.: znaczących i obiecujących zmian na przyszłość wynikających ze zmiany 
prezesa BPIK Sp. z o.o.; potrzeby poniesienia dużego nakładu finansowego, aby pewne rzeczy 
poprawić, ulepszyć, zlikwidować niedociągnięcia, niedoróbki  na oczyszczalni przy ul. Soleckiej; 
możliwości utworzenia w lokalizacji SOLEC lub ERG kompostowni; sposobu użytkowania instalacji w 
planowanej kompostowni miejskiej; pozyskania dofinansowania zewnętrznego na wymianę taboru; 
dobrego przygotowania nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych; przeanalizowania 
limitu odbioru odpadu zielonego od mieszkańców w sytuacji kiedy powstanie kompostownia; ilości 
osób, które zadeklarowały zagospodarowanie odpadu zielonego na swojej działce; przygotowania 
przez BPIK Sp. z o.o. oferty komercyjnego odbioru sprzed posesji odpadów zielonych (trawa, gałęzie, 
liście); dążenia do całkowitego wyeliminowania odbierania odpadu zielonego spod posesji który jest 
odbierany w ramach ogólnego systemu odbierania i zagospodarowania odpadów, za który każdy 
z mieszkańców płaci stawkę ustaloną w uchwale (jeżeli ktoś będzie chciał żeby ten odpad był 
odebrany to powinien sobie za to zapłacić, gmina zagospodaruje go i zapłaci za to, ale już kwestia 
partycypowania w kosztach transportu jak najbardziej powinna mieć miejsce); perspektywy czasowej 
realizacji oraz wartości kosztów planowanych inwestycji, które pokryje BPIK Sp. z o.o.; terminu 
podjęcia decyzji aby spółka rozpoczęła działalność w formule in-house od 2022 roku; dodatkowych 
usług realizowanych przez BPIK Sp. z o.o. zarówno na rzecz mieszkańców jak i gminy Bieruń – czy 
toczą się rozmowy na ten temat, czy coś z tego już zostało zrealizowane oraz ile to będzie kosztować; 
przewidywanego terminu opracowania dokumentacji kompostowni; powiązania komercyjnego 
odbioru dodatkowych ilości odpadów zielonych sprzed posesji, w workach innego koloru 
z harmonogramem wywozu odpadów; wprowadzenia usługi komercyjnej w świetle obowiązujących 
przepisów prawnych; oszczędności w związku z ograniczeniem ilości worków odbieranych od 
mieszkańców z odpadem zielonym; odbioru z terenów prywatnych worków z liśćmi, które lecą 
z gminnych drzew;  rozważenia możliwości postawienia na terenach gminnych, które graniczą 
z działkami prywatnymi kompostowników, do których mieszkańcy wrzucaliby liście z terenów 
gminnych; podjęcia przez BPIK Sp. z o.o. działań mających na celu obniżenie kosztów energii. 
 
Prezes BPIK Sp. z o.o. oraz Burmistrz Miasta udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na 
poruszone sprawy.   
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zapoznał z treścią wniosku komisji podsumowującego 
powyższy temat oraz poddał go pod głosowanie przez członków Komisji Bezpieczeństwa a następnie 
członków Komisji Gospodarki: 
 



3 
 

Funkcjonowanie i działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. było 
przedmiotem wielokrotnych dyskusji komisji branżowych Rady Miejskiej w Bieruniu, które wskazały 
szereg zastrzeżeń, podejmując konkretne wnioski konieczne do realizacji w obszarze działalności 
spółki celem poprawy jej funkcjonowania. Ponadto na zlecenie Miasta Bieruń został przeprowadzony 
szczegółowy audyt funkcjonowania BPIK.  
Komisja Gospodarki i Komisja Bezpieczeństwa dostrzegają podjęte działania w zakresie usprawnienia 
funkcjonowania spółki, a także w zakresie usprawnienia funkcjonowania systemu odbierania 
i zagospodarowania odpadów podjęte przez nowe władze spółki.   
Za przykład niech posłuży wprowadzenie kart identyfikacyjnych umożliwiających korzystanie 
z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a także działania w zakresie uszczelnienia 
działalności PSZOK. 
Komisja Gospodarki i Komisja Bezpieczeństwa zwracają uwagę na potrzebę dalszego dostosowania 
warunków działalności spółki i uszczegółowiania procedur prowadzenia gospodarki komunalnej, 
również w oparciu o odzew społeczny miasta.  
Mając na uwadze czas, jaki potrzebny jest do pełnego zmodernizowania działalności obszarów tego 
wymagających, komisje wnioskują o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia niezbędnych 
zmian organizacyjnych mających na celu optymalizacji systemu gospodarki ściekowej i odpadowej 
w mieście. 
W związku z tym komisje wnioskują o:  
1. Dalszą optymalizację organizacji pracy PSZOK. 
2. Sukcesywną modernizację parku maszynowego i urządzeń przedsiębiorstwa, które pozwolą 

w przyszłości na samodzielne świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 
3. Podjęcie działań związanych z utworzeniem kompostowni miejskiej w oparciu o szczegółowe 

analizy efektywności kosztowej przedsięwzięcia.  
4. Prowadzenie dalszych analiz i prac zmierzających do określenia opłacalności świadczenia przez 

spółkę usług odbioru odpadów komunalnych w formule In-house. 
5. Weryfikacja najkorzystniejszej formy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. 
6. Przedstawienie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć spółki wraz z wykazem dokumentów 

strategicznych, w których należałoby ująć przedsięwzięcia w celu zapewnienia możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w lata 2021-2027.  

Komisje rekomendują, aby działania spółki były oparte o szczegółowe analizy efektywności finansowej 
i ekonomicznej. 
Komisje wnioskują, aby rezultaty podjętych działań przedstawić pisemnie członkom obu komisji, które 
zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa w miesiącu październiku 2021 r. 
 

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

Komisja Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjęła wniosek  
 

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

Komisja Gospodarki jednogłośnie przyjęła wniosek 
 

Ad 2 
Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała projekt uchwały: 

a) w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu 
Adaptacji do zmian klimatu" 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych. 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Jarosław Mokry, Agnieszka Demska-Furgał poruszono 
sprawy dotyczące m. in.: przystąpienia do realizacji tego dokumentu, mimo iż nie jest on 
obligatoryjny dla gminy Bieruń; współfinansowania realizacji dokumentu; dokumentów regulujących 
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szczegółowo zawartość tego planu; ubiegania się o środki zewnętrzne z Funduszy Norweskich 
w oparciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.  
 
Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy.   
   
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod 
głosowanie opinię: 
 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń 
do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.   
 

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

Komisja Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjęła opinię. 
 

Ad 4 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia komisji 
w dniu 18.01.2021 r. 
 

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

Komisja Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjęła protokół. 
 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy Komisji Gospodarki  
ogłosił 5-minutową przerwę. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki wznowił posiedzenie połączone Komisji Gospodarki i Komisji 
Bezpieczeństwa po przerwie. 
 

Ad 2 
Komisja Gospodarki przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Lędziny, 
rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską, 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił projektant planu Mateusz Majka z Pracowni 
Projektowej Urbamap.  
 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Piotr Świerkosz, Barbara Panek-Bryła, Natalia Grosman 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: aspektów, jakimi była podyktowana ta zmiana; uwag nadzoru 
prawnego wojewody do zmienianego planu; realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej; 
rezerwacji terenu przy Hali Sportowej na usługi sportu w przypadku konieczności poszerzenia 
infrastruktury. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielił odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy.      
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
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Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią 
kolejową relacji Tychy – Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja Gospodarki większością głosów przyjęła opinię. 
 

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu – część B, 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił projektant planu Adrian Luszka z Biura 
Projektowego GEOPLAN.  
 

Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu  
– część B.  
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja Gospodarki jednogłośnie przyjęła opinię, 1 osoba nie głosowała. 
 

c) w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Bieruń, 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Piotra 
Świerkosza odnośnie kosztu dla podmiotu, któremu będzie ta służebność ustanowiona.  
 

Radny Marcin Nyga zwrócił uwagę na konsekwencje, które za tym idą oraz poruszył sprawę pewnych 
uciążliwości związanych z funkcjonowaniem Panattoni zgłaszanych przez mieszkańców (poziom 
hałasu w nocy, brak nasadzeń). Zapytał czy te tematy są kontynuowane lub uważa się je za 
zamknięte.  
 
Zastępca Burmistrza poinformował o co miasto wystąpiło, co jest załatwione, co Panattoni 
zdeklarowało się wykonać w celu ograniczenia uciążliwości związanych z działalnością firmy.    
 
Radny Marcin Nyga poinformował, że zwróci się o udostępnienie korespondencji z Panattonim 
w tym zakresie.    

 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności 
gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń. 
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja Gospodarki większością głosów przyjęła opinię. 
 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu, 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Piotra 
Świerkosza odnośnie szacowanej wartości tej nieruchomości.  

 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu.  
 

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

Komisja Gospodarki jednogłośnie przyjęła opinię. 
 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu 
w rejonie ul. Ekonomicznej i ul. Turyńskiej, 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości.  

 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu w rejonie ul. Ekonomicznej i ul. Turyńskiej.  
 

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

Komisja Gospodarki jednogłośnie przyjęła opinię. 
 

f) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytania radnych Piotra 
Świerkosza, Barbary Panek-Bryła dotyczące m. in.: kosztów przygotowania tej zamiany; działek 
gminnych wchodzących w skład kompleksów leśnych (drogi, dukty leśne).  
 

Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
gruntowych. 
 

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

Komisja Gospodarki jednogłośnie przyjęła opinię. 
 

g) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Bieruń, 

 
h) w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Bieruń,    
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i) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Bieruń, 

 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami przedstawił Zastępca Burmistrza. 
 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Piotr Świerkosz, Natalia Grosman, Edward Andrejczuk, 
Agnieszka Demska-Furgał, Marcin Nyga poruszono sprawy dotyczące m. in.: wypracowania 
standardów mieszkań, które będą oddawane pod najem socjalny i komunalny; niezrozumiałej polityki 
w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bieruń – z wieloletniego programu nie 
wynika, że gmina chce w jakikolwiek sposób zwiększyć zasób mieszkaniowy komunalny, co wyklucza 
możliwości zatrzymywania młodych mieszkańców w mieście; braku pójścia w kierunku zapewnienia 
mieszkań dla rodzin, które są gorzej uposażone z jednej strony a z drugiej strony zwiększania dla nich 
progu dochodowości; braku logiki przyznawania bonifikaty – udzielać wszystkim po równo albo 
nikomu, z wykluczeniem tych mieszkań, które gmina chce sprzedawać; skali deficytu lokali socjalnych, 
komunalnych w odniesieniu zarówno do składanych wniosków o przydział jak i ewentualnej wypłaty 
odszkodowań w przypadku braku zapewnienia lokalu mieszkalnego; uzasadnienia sprzedaży lokali; 
udzielania dużych bonifikat przy sprzedaży mieszkań; przeznaczania środków ze sprzedaży mieszkań 
komunalnych na remontowanie mieszkań socjalnych; możliwości zamiany odzyskanego lokalu 
komunalnego na lokal socjalny; stymulowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście 
na posiadanych terenach; skierowania bonifikat do wszystkich najemców lokali mieszkalnych; pójścia 
w kierunku zapewnienia, zwiększenia liczby mieszkań dla mieszkańców; nawiązania kontaktu z KSSE 
aby wyrazić naszą chęć i zainteresowanie projektem, który spowoduje, że po części pracownicy będą 
mieli zapewnioną pracę i mieszkanie; zainteresowania się Krajowym Zasobem Nieruchomości, który 
realizuje projekt rządowy „Mieszkanie dla Rozwoju” oferujący przede wszystkim mieszkania dla 
młodych ludzi; nie wyzbywania się wszystkich mieszkań, ale zastępowania większych mieszkań 
mniejszymi, aby po części realizować swoje zadania własne, a po części oszczędzać środki finansowe; 
dążenia do powstawania mieszkań na terenie Bierunia co pozwoli zatrzymać w mieście mieszkańców; 
stwarzania dobrych warunków dla deweloperów; uwzględniania w analizach jak zamknięcie kopalni 
wpłynie na sytuację związaną z mieszkalnictwem; rozważenia możliwości utworzenia pakietu dla 
inwestorów w celu zachęcenia ich do inwestowania w budownictwo; zmiany w projekcie uchwały 
wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 
Burmistrza Miasta oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na 
poruszone sprawy.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał kolejno pod głosowanie: 
 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały 
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń w § 4 
ust. 1 w taki sposób by bonifikata przysługująca najemcy wynosiła 25% w budynkach zarządzanych 
przez Wspólnoty Mieszkaniowe, gdzie udział gminy wynosi do 50%. 
 

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja Gospodarki większością głosów przyjęła wniosek. 
 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieruń.  
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja Gospodarki większością przyjęła opinię. 
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Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń.                
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja Gospodarki większością przyjęła opinię. 
 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. 
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja Gospodarki większością przyjęła opinię. 
 

Ad 3 
 
Członkowie Komisji Gospodarki oraz Komisji Bezpieczeństwa nie zgłosili spraw bieżących. 
 

Ad 4 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie protokół nr 1/2021 r. z posiedzenia 
komisji z dnia 19.01.2021 r. 
 

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

Komisja Gospodarki jednogłośnie przyjęła protokół. 
 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki po zrealizowaniu porządku, zamknął wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki i Komisji Bezpieczeństwa 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.                                                  
 
 
Protokołowała: 
Janina Berger    

Przewodniczący Komisji Gospodarki               
 

Piotr Świerkosz 
 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
 

Jarosław Mokry 


