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PROTOKÓŁ NR 4/2020 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 19.05.2020 r. 

 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Raport o stanie miasta. 
2. Opiniowanie wykonania budżetu za 2019 rok. 
3. Realizacja wniosków komisji za IV kwartał 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 3/2020 z posiedzenia komisji w dniu 21.04.2020 r. 
 
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz otworzył i prowadził posiedzenie komisji, które odbyło się 
w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams w związku 
z sytuacją związaną z wirusem COVID-19.  
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego eSesja stwierdził, że liczba 
zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie 
wniosków. Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu oraz zapytał czy wszyscy radni 
otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi do 
porządku posiedzenia. 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1 
 
Sekretarz Miasta przedstawiła w sposób syntetyczny Raport o stanie miasta w zakresie będącym 
w kompetencji działania komisji. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Agnieszka Demska-Furgał, Marcin Nyga zapytano m. in.: 
czy mieszkańcy wzięli już udział w debacie; z czego wynikają różnice w porównaniu z innymi latami 
w zakresie komunalizacji i przejęcia gruntów na rzecz Gminy Bieruń.  
 
Sekretarz Miasta oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielili 
odpowiedzi na powyższe pytania.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje przedłożony Raport o stanie miasta za 2019 rok.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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Ad 2 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego zostało przesłane w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz przedłożone Radzie Miejskiej. Do przedłożonego sprawozdania 14 kwietnia 2020 r. Regionalna 
Obrachunkowa wydała opinię pozytywną bez uwag. Wpłynęła również pozytywna opinia do wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta.     
Następnie omówiła wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych będących 
w kompetencji komisji.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Barbara Panek-Bryła, Piotr Świerkosz poruszono kwestie 
dotyczące m. in.: wyszczególnienia ulic, na których zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne; 
niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych w dziale 700.  
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Skarbnik Miasta udzielili wyjaśnień na poruszone 
w czasie dyskusji sprawy.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2019 rok. 
 
Radny Jarosław Mokry zgłosił, że nie ma możliwości zagłosowania w systemie eSesja. 
 
Radny Marcin Nyga zgłosił wniosek formalny, jeżeli doszło do jakiś problemów technicznych, 
o reasumpcję głosowania ponieważ jest to ważne głosowanie i istotne jest aby wszyscy obecni radni 
mogli w nim wziąć udział.  
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek formalny. 
 
Przewodniczący komisji ponownie poddał pod głosowanie opinię komisji w zakresie wykonania 
budżetu:  
„Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego za 2019 rok”.  
  

za – 11 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 0 głosów 
 
Radna Barbara Panek-Bryła zgłosiła wniosek formalny o ponowne głosowanie opiniowania 
wykonania budżetu ponieważ nie zagłosowała, a wynik jest przeciwny. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek formalny. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię: 
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Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego miasta za 2019 rok. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Krystyna Wróbel, Barbara Panek-Bryła, Maria Sitko, Piotr 
Świerkosz poruszono sprawy dotyczące m. in.: aktualnego etapu sprawy rekomendowanych przez 
gminę Bieruń wariantów koncepcji przebudowy DW 934 z DK 44 z uwzględnieniem odcinka 
obejmującego przebudowę skrzyżowania DW 934 z przejazdem kolejowym; stanu realizacji zadania 
związanego z organizacją ruchu w centrum miasta; następnego etapu budowy ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej od ul. św. Kingi do Zarzyny; przedstawienia na posiedzeniu 
komisji propozycji w zakresie ozdób świątecznych dla obszarów, które zostały wytypowane na komisji 
w styczniu br.; przedstawienia na posiedzeniu komisji w czerwcu br. wyników analizy usług 
komunalnych świadczonych na rzecz miasta, o które można byłoby rozszerzyć działalność BPIK 
Sp. z o.o.   
 
Burmistrz Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Zastępca 
Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji 
sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
„Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację wniosków komisji za IV kwartał 2019 r. oraz 
I kwartał 2020 roku.”.  
  

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 
Radna Natalia Grosman zgłosiła wniosek formalny o powtórzenie głosowania z przyczyn 
technicznych – w systemie eSesja nie pojawiła się możliwość zagłosowania. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek formalny. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację wniosków komisji za IV kwartał 2019 r. oraz 
I kwartał 2020 roku. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
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Ad 4 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:  
 

a) w sprawie uchwalenia Zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bierunia 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił projektant zmiany studium. 

 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany nr 2 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 

b) dotyczącej ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Bieruń  

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Naczelnik Wydziału 
Gospodarki przestrzennej i Nieruchomości. 
  

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Marcin Nyga, Maria Sitko, Barbara Panek-Bryła, Piotr 
Świerkosz w imieniu radnego Damiana Geryckiego poruszono sprawy dotyczące m. in.: potrzeb 
inwestora w zakresie dróg do obsługi; korzyści dla gminy wynikające z tej służebności; po czyjej 
stronie będzie kwestia utrzymania drogi w należytym stanie, na której zostanie ustanowiona 
służebność.  
 
Burmistrz Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielili 
odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały dotyczącej ustanowienia służebności 
gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń  
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 5 
 
Radna Natalia Grosman zapytała o wyniki ankiet czy też rozmów przeprowadzonych z rodzicami 
w celu oceny potrzeby uruchomienia przedszkoli. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że ankiety obejmowały odpowiednio: Przedszkole nr 1 – 50 dzieci, 
Przedszkole nr 2 – 30 dzieci, Przedszkole nr 3 – 40 dzieci. Były to deklaracje bardzo nieścisłe ponieważ 



5 
 

nie dotyczyły konkretnych terminów. Po weryfikacji tych informacji okazało się, że rodzicie 
deklarowali różne terminy (część chciała od 25 maja, część od czerwca, po weryfikacji telefonicznej 
część rodziców rezygnowała). Na chwilę obecną nie ma aktualnych informacji w tej sprawie. Póki co 
gmina jeszcze nie ma pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, bez której 
przedszkola nie mogą być otwarte. 
Ponadto poinformował, że zainteresowanie zajęciami opiekuńczymi w szkołach przedstawia się 
następująco: SP nr 3 – 8 dzieci, SP nr 1 – 3 dzieci.  
Jednocześnie Burmistrz Miasta odpowiadając na pytanie radnej Marii Sitko poinformował, że filie 
przedszkoli nie będą uruchomione. 
 
Radna Maria Sitko: 
- zwróciła się o wyczyszczenie rowu przy ul. Peryferyjnej, 
- zgłosiła problem z murem oporowym przy przedszkolu w Ścierniach. 
 
Radny Edward Andrejczuk zwrócił się o wyjaśnienie sprawy oświetlenia ścieżki rowerowej.  
Zastępca Burmistrza poinformował o problemach z realizacją tego zadania, termin zakończenia to 
sierpień br. 
 
Radna Krystyna Wróbel: 
- zgłosiła konieczność naprawy drogi i uzupełnienia kostki brukowej na ul. Mieszka I, od 

ul. Dąbrówki  w kierunku ul. Soleckiej, 
- poinformowała o potrzebie koszenia trawy po obu stronach ul. Warszawskiej w jednym czasie. 

Zwróciła się o rozeznanie możliwości przejęcia od GDDKiA koszenia trawy po lewej stronie tej ulicy 
(jadąc w kierunku Oświęcimia) w zamian za partycypowanie przez nich w kosztach. 

Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że należy ostrożnie formułować takie wnioski - GDDKiA, ZDW czy 
powiat bardzo chętnie przekazują do utrzymania każde odcinki swoich pasów ponieważ dla nich to 
będzie czysta oszczędność a dla gminy wydatki.   
 
Radna Barbara Panek-Bryła zapytała, czy został już zakończony projekt ul. Kopcowej.   
Burmistrz Miasta poinformował, że została złożona do wydziału dokumentacja w zakresie 
ul. Kopcowej. 
 
Radny Piotr Świerkosz: 
- zapytał, czy została wyjaśniona sprawa kanalizacji teletechnicznej w ul. Okrężnej,  
Burmistrz Miasta poinformował, że w tej chwili nie posiada wiedzy w tym temacie. Jednocześnie 
zachęcił radnych do korzystania z formuły zapytań (w sprawach bieżących) i interpelacji (też pytanie 
tyle, że w sprawach zasadniczych i istotnych dla miasta) ponieważ daje to szansę na otrzymanie 
sprawdzonej i pełnej informacji w określonym zakresie. 
 
- zapytał o planowany termin otwarcia Urzędu Miejskiego dla mieszkańców, 
Burmistrz Miasta poinformował, że Urząd Miejski w Bieruniu jest otwarty dla mieszkańców i załatwia 
wszystkie sprawy. Natomiast  jest ograniczona  osobista obsługa, ale jest ona również realizowana w 
sprawach ważnych, po uprzednim umówieniu się telefonicznym na konkretną godziną z konkretnym 
pracownikiem urzędu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Od jakiegoś czasu jest już czynna kasa, 
trwają przygotowania do wprowadzenia kolejnych etapów związanych z otwarciem urzędu.      
 
- poruszył sprawę wcześniejszego zapoznawania członków komisji z dokumentami planistycznymi na 

etapie projektowania, uzgadniania, które będą opiniowane przez komisję oraz zaproponował 
przyjęcie wniosku dotyczącego przesyłania członkom Komisji Gospodarki aktualnych informacji 
w przedmiocie trwających procedur planistycznych w zakresie trwających wyłożeń i terminów 
dyskusji publicznych.  
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Radny Marcin Nyga poinformował, że zawsze był orędownikiem aby Rada Miejska a szczególnie 
Komisja Gospodarki aktywnie uczestniczyła w tworzeniu i opracowywaniu planów. Jest to jedna z 
najbardziej istotnych kompetencji jaka jest w rękach radnych oprócz uchwalenia budżetu i udzielenia 
absolutorium. Wszystkie plany są przedstawiane na posiedzeniu komisji przed uzgodnieniami po to 
aby radni mogli wnieść swoje uwagi i ponownie są przedstawiane komisji po wyłożeniu i uzgodnieniu 
złożonych uwag. Wyraził opinię, że radni powinni wykazywać się pewnego rodzaju aktywnością bo 
informacje o wyłożeniu publicznym są powszechnie dostępne na stronie urzędu.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że tego typu wnioski prowadzą do niesamowitego obciążenia 
pracowników dodatkowymi obowiązkami. Wyraził opinię, że wprowadzanie i sformalizowanie 
dodatkowych obowiązków, które będą narzucone pracownikom jest niewłaściwe.  
 
Radny Stanisław Jurecki zaproponował, aby przegłosować zgłoszony wniosek przez 
przewodniczącego komisji. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek:   
 
Wniosek 
Komisja Gospodarki zwraca się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o przesyłanie członkom Komisji 
Gospodarki aktualnych informacji w przedmiocie trwających procedur planistycznych w zakresie 
trwających wyłożeń i terminów dyskusji publicznych. 
 

za – 6 głosów   przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 5 głosów 
 

Komisja większością głosów przyjęła wniosek. 
 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 3/2020 z posiedzenia komisji w dniu 
21.04.2020 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  
 
 
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 

  


