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PROTOKÓŁ NR 4/2021 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 20.04.2021 r. 

 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Rozwój terenów rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych w mieście – przyszłość terenów za 

Groblą, Paciorkowców, Mini Arboretum i Łysiny. 
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 

3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 3/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 16.03.2021 r. 
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz otworzył i prowadził posiedzenie, 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 uczestniczących zdalnie w posiedzeniu komisji oraz zapytała czy wszyscy radni otrzymali 
zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą o jego poszerzenie bądź 
ograniczenie. 
 
Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. 
 

Ad 1  
 
Temat rozwój terenów rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych w mieście – przyszłość terenów za 
Groblą, Paciorkowców, Mini Arboretum i Łysiny przedstawił Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Michał Żerdka. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Piotr Świerkosz, Stanisław Jurecki, Edward Andrejczuk, 
Natalia Grosman, Jarosław Mokry, Agnieszka Demska-Furgał, Damian Gerycki, Barbara Panek-Bryła, 
Marcin Nyga, poruszono sprawy dotyczące m. in.: możliwości aneksowania terminu określonego 
w porozumieniu z KOWR-em odnośnie terenów za Groblą gdyby okazało się, że środki budżetowe lub 
zewnętrzne nie będą wystarczające na realizację; powrotu terenów za Groblą do KOWR-u 
w przypadku gdyby się okazało że nie ma możliwości zrealizowania projektu zagospodarowania tego 
terenu, który jest opracowywany przez gminę; prowadzonych działań w kierunku komercjalizacji 
terenu Mini Arboretum (stworzenia możliwości dla ewentualnego przedsiębiorcy odnośnie 
utworzenia parku linowego); przydatności, funkcjonalności i kosztów zainstalowanej pompy 
głębinowej na Łysinie; kosztów związanych z oczyszczeniem i pogłębieniem dna Łysiny; rozważenia 
możliwości pozwolenia na grillowanie na Łysinie i wybudowania kilku stanowisk stałych, które będą 
wykorzystywane do tego celu; monitorowania w bieżącym roku sytuacji z grillowaniem na Łysinie; 
pozytywnego odbioru propozycji rozwoju Łysiny; rozważenia możliwość budowy toalet na Łysinie 
w miejsce przenośnych; braku toru dla rolkarzy; potencjalnego wykorzystania terenu zielonego 
położonego pomiędzy boiskiem do piłki nożnej KS Piast a skateparkiem na rozszerzenie bazy 
sportowej (pumptruck, tor dla rolkarzy); uporządkowania terenu wokół Derówki; planowanego 
w bieżącym roku „Biegu Utopca”; podjęcia starań aby teren Mini Arboretum był jak najbardziej 
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atrakcyjny dla mieszkańców; rozważenia rozszerzania infrastruktury rekreacyjnej i rekreacyjno-
sportowej na większy obszar miasta czy tylko inwestowania w Paciorkowce, Mini Arboretum, Łysinę 
i tereny za Groblą, żeby były atrakcyjne i przyciągały mieszkańców; uporządkowania systemu 
drogowskazów w mieście żeby był spójny i faktycznie pokazywał atrakcje; wstrzymania się 
z projektowaniem zagospodarowania terenu za Groblą do czasu ostatecznego poznania zakresu 
dokumentów programowych w nowej perspektywie finansowej; włączenia się kopalni 
w zrekultywowanie terenów za Groblą; wygospodarowania środków na zakup przebieralni na Łysinie; 
objęcia terenów za Groblą w planach ryzyka powodziowego; terminu rozstrzygnięcia konkursu 
zagospodarowania Paciorkowców; celowości dalszego zagospodarowywania Łysiny w kontekście 
obniżającego się lustra wody; zagospodarowywania terenów zielonych z zachowaniem charakteru 
przyrodniczego; troszczenia się o to co już jest ponieważ przestaje to być wizytówką; dbania o jak 
największą ilość terenów zielonych; aktualnego etapu opracowania projektu zagospodarowania 
terenów za Groblą; utrzymywania naturalnych przestrzeni przyrodniczych przygotowując je do zadań 
rekreacyjnych; prowadzonych kontroli przez Straż Miejską na Grobli.  
 
Burmistrza Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Dyrektor 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na 
sprawy poruszone w czasie dyskusji. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Wniosek 1 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o utrzymanie kierunku obranego dla rozwoju 
terenów za Groblą i Paciorkowców.  
Ponadto mając na uwadze dotychczasowe funkcjonowanie terenów rekreacyjnych w mieście 
wnioskuje o zintensyfikowanie działań, których celem będzie komercyjne wykorzystanie terenów Mini 
Arboretum w okresie całorocznym a także terenów zlokalizowanych wokół Łysiny również w okresie 
jesienno-zimowym dla uatrakcyjnienia oferty w celu ożywienia ich funkcjonowania.  
Jednocześnie komisja wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych działań w celu pozyskania 
środków zewnętrznych na rewitalizację terenów Paciorkowców, Łysiny i terenów za Groblą.  
Komisja wnioskuje również do Burmistrza Miasta o przedstawienie planu wdrożenia 
zaprezentowanych pomysłów na posiedzeniu komisji w październiku br. 
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 12 głosach za, 1 osoba nieobecna. 
 
 
Ad 2 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. przedstawił Wiceprezes Zarządu RPWiK w Tychach S.A. 
Marek Dygoń. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Stanisław Jurecki, Damian Gerycki, Piotr Świerkosz, 
Krystyna Wróbel, poruszono sprawy dotyczące m. in.: stanu technicznego sieci wodociągowej w ciągu 
ul. Granitowej oraz terminu wykonania ewentualnych prac modernizacyjnych; planu rozwoju sieci 
hydrantów na terenie gminy Bieruń; sprawdzenia wydajności hydrantów i zabezpieczenia 
przeciwpożarowego na osiedlu Homera i Chemików; wcześniej realizacji modernizacji sieci 
wodociągowej w ul. Mieszka I.   
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Wiceprezes Zarządu RPWiK w Tychach S.A. Marek Dygoń udzielił odpowiedzi oraz szczegółowych 
wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.  
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 12 głosach za, 1 osoba nieobecna. 
 
 
Ad 3  
 
1. Przewodniczący komisji poinformował, że w związku z informacjami pojawiającymi się w mieście 

dotyczącymi budowy żłobka, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta zaprosił na posiedzenie 
komisji prywatnego inwestora, w celu przedstawienia informacji w tym zakresie. 

 
 Państwo Spyrowie przekazali informacje związane z planowaną budową żłobka dotyczące m. in.: 

lokalizacji; kwestii finansowych i technicznych; ilości dzieci i osób zatrudnionych; terminu 
otwarcia. 

 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali Burmistrza Miasta oraz radni: Agnieszka Demska-Furgał, 
Krystyna Wróbel, Marcin Nyga, Natalia Grosman, Stanisław Jurecki, Jarosław Mokry, poruszono 
sprawy dotyczące m. in.: dużego zapotrzebowania na miejsca żłobkowe; wejścia gminy w kontakt 
z przedsiębiorcą, który planuje budowę żłobka; skupienia się przez gminę na miejscach 
przedszkolnych; dużych kosztów utrzymania żłobka przez gminę; rosnącego zapotrzebowania 
społecznego na tworzenie nowych miejsc żłobkowych; szansy na partnerstwo pomiędzy miastem 
a żłobkami prywatnymi; szanowania przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na terenie Bierunia 
i to robią; współpracy w zakresie działań prywatno-publicznych. 
 
Przewodniczący komisji podziękował Państwu Spyrom za przyjęcie zaproszenia i przedstawienie 
tematu oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania i sprawy poruszone w czasie dyskusji.    
 
 
2.   W ramach spraw bieżących radni: 
 
Agnieszka Demska-Furgał: 
- wyraziła nadzieje, że przed sesją zostanie jeszcze raz omówiony projekt uchwały dotyczący zmiany 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń, ponieważ nie spełnia on 
oczekiwań mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, wprowadzone rozwiązania nie do końca się 
sprawdziły, 

- zaproponowała, aby na Komisji Bezpieczeństwa lub Komisji Gospodarki w maju lub czerwcu br. 
został poruszony temat budowy strażnicy OSP w Bieruniu Starym. Poinformowała, że 
prawdopodobnie Starostwo Powiatowe w Bieruniu otrzymało dotację na budowę tej strażnicy. 

Burmistrz Miasta poinformował, że powiat nie pozyskał żadnych środków, kwestia budowy remizy 
OSP nie ma nic wspólnego z budową jednostki PSP, to są dwa różne tematy. PSP planuje taką 
inwestycję i wtedy musi być zaangażowany powiat, jak będą konkretne informacje w tym zakresie to 
zostaną przedstawione radnym. 
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Natalia Grosman zwróciła się o posprzątanie okolic ścieżki rowerowej od ul. Kościelnej do ul. Baryki. 
Edward Andrejczuk: 
- poruszył sprawę uporządkowania terenu po RPWiK Tychy S.A. w rejonie ul. Wrześniowej 

i Wrzosowej, 
Burmistrz Miasta poinformował, że zostało zgłoszone uporządkowanie tego terenu. Z przekazanych 
informacji wynika, że po obeschnięciu RPWiK przystąpi do poprawy i utwardzenia tego terenu. 
Wyregulowanie studni na wylocie ul. Wrześniowej w stronę ul. Łysinowej zostało zlecone. Zastoiska 
wodne na ul. Wrześniowej i Wrzosowej są problemem, ponieważ te drogi nie mają odwodnienia. 
 
- zwrócił się o uznanie jako priorytetu uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni gminnego 

odcinka ul. Świerczynieckiej.  
Burmistrz Miasta poinformował, że w ubiegłym tygodniu zgłosił ul. Świerczyniecką do Wydziału 
Inwestycji i Remontów w celu wykonania robót naprawczych. 
 
Damian Gerycki: 
- zapytał, czy GDDKiA rozmawia z miastem w sprawie zwiększenia natężenia ruchu na lokalnych 

ulicach w związku z przekierowaniem ruchu na DK 44 z uwagi na fakt odsunięcia w czasie realizacji 
odcinka drogi ekspresowej S1 między południowym odcinkiem trasy do węzła w Bieruniu 
z obwodnicą w Oświęcimiu.   

Burmistrz Miasta poinformował, że nie są prowadzone żadne rozmowy. 
 
- zapytał o możliwości przejście mieszkańców osiedli do lasu pod drogą ekspresową S1. 
Burmistrz Miasta poinformował, że w wydziale można zobaczyć, jak to wygląda szczegółowo. Gmina 
ma pewne uwagi dotyczące projektowania i zwróci się pisemnie do GDDKiA, jaki będzie skutek i efekt 
tego trudno powiedzieć.  
 
Piotr Świerkosz: 
- poinformował o zapadniętej kostce na stopniach i wystających krawężnikach ponad płaszczyznę 

kostek na stopnicach schodów terenowych zlokalizowanych na osiedlu Chemików w rejonie od 
Wspólnoty 45 a, b, c do Wspólnoty 49 b, 

- zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie rozchodzących się schodów przy Wspólnocie 69-71 
na osiedlu Chemików, 

- wniósł o dokręcenie progu zwalniającego w ciągu ul. Rędzinnej. 
 
Agnieszka Demska-Furgał zapytała, czy w tym tygodniu będą rozpoczęte prace związane 
z czyszczeniem ulic po zimie. 
Burmistrz Miasta zaproponował, aby radna skontaktowała się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, 
który nadzoruje te prace. 
 
 
Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 3/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
16.03.2021 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 11 głosach za, 1 osoba nie głosowała, 1 osoba nieobecna.  
 
 
Przewodniczący komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji.  
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Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.                                                  
 
Protokołowała: 
Janina Berger    

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Piotr Świerkosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


