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PROTOKÓŁ NR 1/2020 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 21.01.2020 r. 

 
 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Oświetlenie świąteczne w mieście. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Przyjęcie Protokołu nr 12/2019 z posiedzenia komisji w dniu 10.12.2019 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 oświetlenie świąteczne w mieście przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Piotr Buchta.  
 
Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł wyraził opinię, że należy wypracować na kolejny już okres 
świąteczny pewne rozwiązanie w zakresie oświetlenia świątecznego do którego będzie się docelowo 
dążyć. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Natalia Grosman, Krystyna Wróbel, Jarosław Mokry, 
Damian Gerycki, Stanisław Jurecki, Walenty Magiera, Maria Sitko, Piotr Świerkosz, Agnieszka 
Demska-Furgał, poruszono sprawy dotyczące m. in: ozdób świątecznych wolnostojących, które są 
najatrakcyjniejszą formą tego typu dekoracji i powinny być usytuowane w miejscach dużych skupisk 
(Rynek, obszar przy szkołach podstawowych); kosztu postawienia choinek wraz z ich przybraniem; 
ograniczania miejsc na ozdoby świąteczne; przeanalizowania formy wynajmu krótko 
i długoterminowego oświetlenia i ozdób świątecznych, w tym żywych i sztucznych choinek 
z ozdobami; porównania kosztów postawienia żywych i sztucznych choinek; uwydatnienia ważnych 
miejsc; odejścia od liniowych ozdób świątecznych i postawienia na jakość; patrzenia na zakup ozdób 
świątecznych w perspektywie wieloletniej a nie jednorocznej; rozpoznania i przeprowadzenia analizy 
w zakresie docelowego oświetlenia świątecznego w mieście wraz z opracowaniem wizualizacji; 
wystosowania pisma do kopalni w sprawie zainwestowania w oświetlenie świąteczne ronda 
w Bieruniu Nowym;     
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
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Wniosek 1 
Komisja Gospodarki rekomenduje zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków koniecznych 
do kompleksowej wymiany ulicznych ozdób świątecznych na terenie miasta.  
Ponadto zwraca uwagę, że gmina powinna odejść od liniowego ozdabiania ciągów dróg na rzecz 
docelowego oświetlenia następujących lokalizacji: Rynek, Skwer Powstańców Śląskich, obszar przy 
Szkole Podstawowej nr 3, obszar przy Przedszkolu przy ul. Kamiennej w Ścierniach, obszar przy Domu 
Kultury GAMA przy ul. Chemików, teren wokół TRIADY, rondo przy ul. Warszawskiej.                                                                                     
Komisja wnioskuje o przeprowadzenie analizy w zakresie najmu i zakupu ozdób świątecznych 
i przedstawienie wyników na jednym z posiedzeń komisji w ciągu bieżącego roku. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie.  
 
 
Radna Krystyna Wróbel zwróciła się o przegłosowanie wniosku:  
 
Wniosek 2 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby w ramach środków zabezpieczonych 
w budżecie na 2020 rok dokonać zakupu ozdób świątecznych celem zamontowania ich na Rynku 
i Skwerze Powstańców Śląskich na podstawie wcześniej przygotowanej wizualizacji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
 
Ad 2 
 
1. Radna Natalia Grosman zapytała, czy znane są wyniki dofinansowania w zakresie Funduszu Dróg 

Samorządowych i czy ul. Węglowa została zakwalifikowana do dofinansowania. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że jeszcze nie ukazała się lista w tym zakresie, jeżeli się pojawi 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu. 
 
2. Radny Edward Andrejczuk poinformował o skomplikowanym oznakowaniu ciągu pieszo-

rowerowego tuż za placem zabaw na ul. Marcina. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że oznakowanie zostanie zweryfikowane. 
 
3. Radny Jarosław Mokry:  

- poinformował o potrzebie kalibracji tablicy informującej o jakości powietrza zlokalizowanej przy 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (wskazuje inne odczyty niż w aplikacji Airly), 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zostanie zweryfikowana. 

- zapytał w imieniu mieszkańców o możliwość zagospodarowania frezu z ul. Granitowej do 
utwardzenia ul. Leśnej. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zostanie sprawdzona.  
 
4. Przewodniczący komisji wyznaczenia czterech przedstawicieli Komisji Gospodarki, którzy wezmą 

udział w pracach podkomisji ds. dróg. 
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Radny Stanisław Jurecki zaproponował kandydaturę Krystyny Wróbel, która wyraziła zgodę. 
Radna Maria Sitko zaproponowała kandydaturę Walentego Magiery, który wyraził zgodę. 
Radna Krystyna Wróbel zaproponował kandydaturę Piotra Świerkosza, który wyraził zgodę. 
Radny Krystyna Wróbel zaproponował kandydaturę Edwarda Andrejczuka, który wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący komisji zaproponował przyjęcie następującego stanowiska: 
 

Stanowisko 1  
Komisja Gospodarki powołała podkomisję ds. dróg w składzie: Krystyna Wróbel, Walenty Magiera, 
Piotr Świerkosz, Edward Andrejczuk. 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
5. Przewodniczący komisji:  

- poinformował, że na Jego ręce Przewodniczący Rady zadekretował pismo dotyczące 
ul. Kocyndra, o którym komisja miała rozmawiać. Jednak z racji tego, że dziś ten temat 
rozpatruje Komisja skarg, wniosków i petycji trafi on pod obrady sesji. Korespondencja w tym 
zakresie zostanie udostępniona zainteresowanym radnym., 

 
- w nawiązaniu do sprawy zgłoszonej na sesji w dniu 19.12.2019 r. zapytał czy udało się wyjaśnić 

temat czujnika jakości powietrza zamontowanego przy przedszkolu na ul. Chemików.   
Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawdzi, czy wpłynęła odpowiedź z firmy Airley, jeśli tak to 
przekaże ją radnemu. 
 

- zapytał o aktualny etap spraw związanych z przejęciem gruntu na bocznej ul. Korfantego, 
Zastępca Burmistrza poinformował, że temat zostanie sprawdzony. 

 
- zwrócił się o montaż kosza na psie odchody z dystrybutorem na worki albo samego dystrybutora 

w okolicy skweru zieleni siłowni na osiedlu Chemików. 
 

6. Zastępca Burmistrza wniósł o wytypowanie przedstawiciela komisji do prac w Zespole ds. jakości 
powietrza. 

 
Radny Stanisław Jurecki zaproponował kandydaturę Jarosława Mokrego, który nie wyraził zgody 
i uzasadnił, dlaczego.  
Radny Edward Andrejczuk zgłosił swoją kandydaturę.  
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie stanowisko: 
 
Stanowisko 2 
Komisja Gospodarki deleguje radnego Edwarda Andrejczuka do prac w Zespole ds. jakości powietrza. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością głosów przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 3 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia komisji w dniu 
10.12.2019 r. 
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za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
 
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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


