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PROTOKÓŁ NR 1/2019 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 22.01.2019 r. 

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Transport publiczny w mieście. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 11/2018 z posiedzenia komisji w dniu 10.12.2018 r. oraz Protokołu 

Nr 12/2018 z posiedzenia komisji w dniu 11.12.2018 r. 

 

Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz przywitał zaproszonych gości oraz członków komisji.  
Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest ponad 
50% członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski, opinie, stanowiska.  
 

 

Ad 1 
 
Temat transport publiczny w mieście przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Przedstawiciel Zarządu Transportu Metropolitalnego G. Rutkowski przekazał, że przedmiotem 
działania ZTM jest wykonywanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie 
organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz poinformował o realizowanych zadaniach 
w tym zakresie. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: N. Grosman, K. Wróbel, M. Sitko, E. Andrejczuk, 
S. Jurecki, J. Mokry poruszono kwestie dotyczące m. in.: 
- wpływu zmian w zakresie organizacji transportu metropolitalnego i efektu wizualnego na cenę 

biletu, 
- zmiany taboru na liniach gminnych, 
- uwag mieszkańców odnośnie taboru i obsługi na liniach gminnych, 
- dużego wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej, 
- małego napełnienia na liniach A i A-1 oraz potrzeby zmiany trasy tych linii, 
- partycypowania w kosztach zakupu nowoczesnego taboru autobusowego, 
- terminu wprowadzenia w życie metrobiletu, 
- braku wiaty przystankowej na ul. Turyńskiej, 
- wyników z przeprowadzonej analizy optymalizacji sieci połączeń i napełnienia środków transportu 

publicznego, 
- przychodów ze sprzedaży biletów oraz napełnienia i zmiany struktury organizacji transportu 

zbiorowego w kontekście wprowadzenia bezpłatnego biletu dla dzieci i młodzieży do 16 roku 
życia, 

- ilości osób podróżujących komunikacją transportu zbiorowego na linii Bieruń-Oświęcim-Tychy, 
- aktualnego etapu realizacji studium wykonalności linii kolejowej z Oświęcimia do Orzesza 

Jaśkowic, wariantów przebiegu linii, alternatywnego wariantu proponowanego do przebiegu linii 
przez teren kopalni „Piast”.      
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Przedstawiciel Zarządu Transportu Metropolitalnego G. Rutkowski, Burmistrz Miasta oraz 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na 
poruszone sprawy.   
 
Radny J. Mokry zwrócił się o przegłosowanie wniosku: 
 
Komisja Gospodarki wnioskuje o przedstawienie wariantów przebiegu linii kolejowej relacji Oświęcim-
Tychy-Orzesze w zakresie wariantów, które zostały określone w studium wykonalności na jednej 
z najbliższej komisji, która odbędzie się w przyszłym miesiącu.  
   

za – 4 głosy  przeciw – 5 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. 
W głosowaniu brało udział 10 radnych. 
 
Radny J. Mokry wobec powyższego wyniku głosowania poinformował, że wystąpił do Urzędu 
Miejskiego o udostępnienie studium wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowych 
nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy 
Bieruń – Oświęcim. Po zapoznaniu z ww. opracowaniem podejmie decyzję o ewentualnym 
przygotowaniu zdania odrębnego w tej sprawie. 
 
Przewodniczący komisji w podsumowaniu powyższego tematu, zaproponował przyjęcie następującej 
opinii: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację zadań z zakresu transportu publicznego 
w Bieruniu. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
W głosowaniu brało udział 10 radnych. 
 
 

Przewodniczący komisji ogłosił 3-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 
 
  
Posiedzenie komisji opuściła radna N. Grosman. 
Od tej chwili w posiedzeniu bierze udział 9 radnych. 
 
 
Ad 2 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków udzielania osobom fizycznym oraz 
spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bieruń oraz 
ustalenia stawki procentowej wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie następującą opinię:  
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Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
określenia warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od 
opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 
stanowiących własność Gminy Bieruń oraz ustalenia stawki procentowej. 
 

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

Opinia została przyjęta większością głosów. 
W głosowaniu brało udział 9 radnych. 
 
 
Ad 3 
 
Radna K. Wróbel przedstawiła prośbę mieszkańców Babic w sprawie wsparcia budowy 
chodnika/ścieżki rowerowej od rzeki Wisły w kierunku Babic. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina jest zainteresowana, aby ten ciąg komunikacyjny 
pomiędzy Oświęcimiem a Bieruniem był bezpieczny. Kilkakrotnie były prowadzone rozmowy 
z wójtem gminy Oświęcim oraz prezydentem Oświęcimia w tej sprawie. Bieruń deklaruje wsparcie 
w zakresie złożenia wspólnego wniosku, udzielenia poparcia, itp.    
 
 
Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał kolejno pod głosowanie: 
 
Protokół Nr 11/2018 z posiedzenia komisji w dniu 10.12.2018 r.  
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  
W głosowaniu brało udział 9 radnych. 
 
Protokół Nr 12/2018 z posiedzenia komisji w dniu 11.12.2018 r.  
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  
W głosowaniu brało udział 9 radnych. 
 
Przewodniczący komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji.  
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała: 
Janina Berger    

 
Przewodniczący Komisji Gospodarki 

 
PIOTR ŚWIERKOSZ 


