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PROTOKÓŁ NR 5/2019 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 20.05.2019 r. 

 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Raport o stanie miasta. 
2. Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów w gminie Bieruń w 2018 r. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące.  
6. Przyjęcie Protokołu nr 4/2019 z posiedzenia komisji w dniu 16.04.2019 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 
 
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: E. Andrejczuk, J. Mokry, M. Nyga, poruszono kwestie 
dotyczące m. in.: pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego terenu gminy w stosunku do 
średnich wojewódzkich i krajowych oraz miejsc, którymi gmina powinna się w krótkim czasie zająć; 
redukcji emisji gazów cieplarnianych; posiadanych i pozostających do wymiany opraw oświetlenia 
typu LED; stanu dróg; wyciętych i nasadzonych drzew. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji 
sprawy.   
 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje Raport o stanie miasta zaprezentowany na posiedzeniu w dniu 

20 maja 2019 r.   
 

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
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Ad 2 
 
Skarbnik Miasta omówiła wykonanie inwestycji i remontów w gminie Bieruń w 2018 roku. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: M. Nyga, K. Wróbel poruszono kwestie dotyczące m. in.: 
zakresu i budynków objętych modernizacją energetyczną; określenia jakie drogi gminne zostały 
objęte pracami remontowymi; zrealizowanych prac w ramach poprawy funkcjonalności mini 
arboretum; wykonania drenażu odwodnienia wylotu i zabezpieczenia skarpy rowu na dwóch 
działkach; uszczegółowienia zadania związanego z lokalizacją uszkodzenia ul. Mikołaja w ramach 
oświetlenia ulic, placów i dróg; systemu rowerów metropolitalnych. 
 
Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, Burmistrz 
Miasta oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych 
wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   
 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów w gminie 
Bieruń w 2018 roku w zakresie kompetencji komisji. 
 

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
Skarbnik Miasta omówiła wykonanie dochodów i wydatków bieżących będących w zakresie 
kompetencji komisji. Wydatki majątkowe i remontowe będące w zakresie kompetencji komisji 
zostały omówione w pkt Ad 2. 
 
W czasie dyskusji głos zabrali radni: E. Andrejczuk, M. Nyga. Poruszone zostały sprawy związane 
z realizacją wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej; prorozwojowym podejściem do budżetu 
i przeznaczeniem ponad 17,5 mln zł na wydatki majątkowe;  stabilnym zrównoważonym rozwojem 
zarówno w zakresie inwestowania jak i dbania o majątek oraz bieżące wydatki które cały czas trzeba 
realizować. 
 
Skarbnik Miasta przedstawiła w sposób syntetyczny informację o stanie mienia komunalnego miasta 
Bierunia za 2018 rok. 
 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:  
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2018 w zakresie kompetencji komisji.   
 

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
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Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie. 
Ad 4 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:  
 

a) 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.,  

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. 
 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni D. Gerycki, J. Mokry, B. Panek-Bryła, K. Wróbel 
poruszono kwestie dotyczące m. in.: niskiego ciśnienia wody w mieszkaniach na ostatnich 
kondygnacjach w blokach; uciążliwości dla OSP Bieruń Nowy w związku z zamontowaniem 
na ul. Remizowej podziemnego hydrantu; modernizacji sieci wodociągowej w ul. Adama; dużej 
awaryjności sieci w ul. Mieszka I i potrzeby jej modernizacji w 2020 roku.     
 
Dyrektor ds. Technicznych RPWiK Tychy S.A. oraz Kierownik Oddziału Eksploatacji RPWiK 
Tychy S.A. udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   

  
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:  
 
Opinia 4 
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 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 

b) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Kierownik Biura Zarządzania 
Mieniem. 

  
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:  
 
Opinia 5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli.                                                             

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.  
Projektant planu przedstawił w formie graficznej oraz kolejno szczegółowo umówił uwagi 
wniesione do ww. projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu z uwzględnieniem 
rozstrzygnięć Burmistrza Miasta w tym zakresie. 
 

W czasie dyskusji, w której Projektant planu oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości udzielali odpowiedzi na pytania i sprawy poruszone przez radnych dotyczące 
przedmiotowego projektu planu, przegłosowano: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli w sprawie 
przeznaczenia działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
 

za – 2 głosy   przeciw – 8 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Wniosek 1 
Komisja Gospodarki przyjęła wniosek formalny radnego Marcina Nygi, aby w celu usprawnienia 
procedowania najpierw projektant przedstawił uwagi do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli 
a następnie głosować wszystkie po kolei. 
 

za – 8 głosów   przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja większością głosów przyjęła wniosek. 
 
Stanowisko 2 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli w części 
nieuwzględnionej przez Burmistrza dotyczącej zamieszczenia w planie zapisów: tereny biologicznie 
czynne min. 70%; tereny parkingów max 30%; brak możliwości poprowadzenia dojazdu w głąb 
obszarów zielonych, tzn. w stronę łąk sąsiadujących z kopcem. 
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 3 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli w części 
nieuwzględnionej przez Burmistrza dotyczącej zamieszczenia w planie zapisu dla terenów E6.ZP 
i E19.ZP: dojazd wewnętrzny wyłącznie do celów rolniczych, związanych z obsługą łąk i terenów 
zielonych. Dostęp od strony ul. Licealnej.   
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
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Stanowisko 4 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza dotyczącą zmiany §6 ust. 2 pkt 11 nakazu stosowania pokryć dachowych w postaci 
dachówki i materiału o wyglądzie zbliżonym do dachówki, gontu, blachy łączonej na rąbek stojący 
oraz w łuskę. 
 

za – 0 głosów   przeciw – 11 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 5 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza w sprawie zmiany przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej działki nr 1084/93.                                                                                                                                                                
 

za – 0 głosów   przeciw – 10 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 6 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza w temacie dopuszczenia docieplenia elewacji od zewnątrz dla budynku przy 
ul.  Słowackiego oraz dopuszczenia stosowania blachodachówki dla budynku przy ul. Słowackiego. 
 

za – 0 głosów   przeciw – 10 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 7 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza dotyczącą ustalenia 1 miejsca postojowego na rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej 
usług.                                                                                                                                                                                                                 
 

za – 0 głosów   przeciw – 9 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 8 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli w części 
nieuwzględnionej przez  Burmistrza dotyczącej ustalenia dla odcinka od połączenia rzeki Mlecznej  
z potokiem Stawowym, aż do mostu przy ul. Kopcowej powierzchni biologicznie czynnej o wartości 
80%.                                                                                                                                                                
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
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Posiedzenie komisji opuścił radny J. Mokry.  
Od tej pory w posiedzeniu komisji bierze udział 11 radnych. 
 
 
Stanowisko 9 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez  
Burmistrza dotyczącą ustalenia dla odcinka od połączenia rzeki Mlecznej z potokiem Stawowym, aż 
do mostu przy ul. Kopcowej dopuszczalnego zagospodarowania: chodniki dla pieszych i ścieżki 
rowerowe.                                                                                                                                                              
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 10 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli w części 
nieuwzględnionej przez  Burmistrza  dotyczącej ustalenia dla odcinka od połączenia rzeki Mlecznej 
z potokiem Stawowym, aż do mostu przy ul. Kopcowej zakazu lokalizacji stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych.                                                                                                                                                              
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 11 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli w części 
nieuwzględnionej przez Burmistrza dotyczącej ustalenia dla odcinka od mostu przy ul. Kopcowej do 
mostu przy ul. Krakowskiej powierzchni biologicznie czynnej o wartości 50%.                                                                                                                                                           
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 12 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez  
Burmistrza  dotyczącą ustalenia dla odcinka od mostu przy ul. Kopcowej do mostu przy 
ul. Krakowskiej dopuszczalnego zagospodarowania: chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe.                                                                                                                                                           
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 13 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez  
Burmistrza  dotyczącą ustalenia dla odcinka od mostu przy ul. Kopcowej do mostu przy 
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ul. Krakowskiej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Chemików, wyłącznie 
na czas krótkiego postoju.                                                                                                                                                           
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 14 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli w części 
nieuwzględnionej przez Burmistrza dotyczącej ustalenia dla odcinka od mostu przy ul. Krakowskiej do 
grobli powierzchni biologicznie czynnej o wartości 80%.                                                                                                                                                           
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 15 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza dotyczącą ustalenia dla odcinka od mostu przy ul. Krakowskiej do grobli dopuszczalnego 
zagospodarowania: chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe.                                                                                                                                                           
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 16 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez  
Burmistrza  dotyczącą ustalenia dla terenów przeznaczonych na stanowiska postojowe samochodów 
osobowych,  zlokalizowanego na łąkach pomiędzy obiektem GALEN, a rzeką Mleczną zakazu 
lokalizowania parkingów.                                                                                                                                                                                                   
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
 
Na wniosek formalny zgłoszony przez radnego Damiana Geryckiego, przyjęty większością głosów, 
przy 8 głosach za, 3 wstrzymujących się, przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę 
w posiedzeniu komisji.  
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie. 
 
Stanowisko 17 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza dotyczącą przeniesienia granicy zabytkowego układu urbanistycznego z ul. Macieja na 
ul. Oświęcimską.                                                                                                                                                                                                   
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
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Stanowisko 18 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę nr 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza.                                                                                                                                                           
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 19 
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę nr 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza.                                                                                                                                                           
 

za – 0 głosów   przeciw – 9 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 20      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę nr 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli nieuwzględnioną przez 
Burmistrza.                                                                                                                                                           
 

za – 0 głosów   przeciw – 3 głosy  wstrzym. – 8 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 21      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 1.1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 22      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 1.2. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 23      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 1.3. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

za – 0 głosów   przeciw – 11 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 24      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 2.1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 25      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 2.2. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 26      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 3.1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 27      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 3.2. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Stanowisko 28      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 4.1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

za – 6 głosów   przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja przyjęła uwagę. 
 
Stanowisko 29      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 4.2. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

za – 5 głosów   przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 4 głosy 
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Komisja przyjęła uwagę. 
 
Stanowisko 30      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 4.3. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

za – 6 głosów   przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja przyjęła uwagę. 
 
Stanowisko 31      
Komisja Gospodarki przyjmuje uwagę 4.4. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli  nieuwzględnioną przez  
Burmistrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

za – 6 głosów   przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja przyjęła uwagę. 
 
Opinia 6 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli 
wraz z przegłosowanymi zmianami.   
 

za – 9 głosów  przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poinformował, że radni otrzymali dokument „Aktualizacja planu rozwoju 
sieci dróg gminnych” nie po to, żeby go dzisiaj opiniować i przyjmować, ale aby jeszcze wnieść do 
niego uwagi. 
 
Burmistrz Miasta poinformował o zmianach wprowadzonych do ww. aktualizacji planu. Ewentualne 
opinie i uwagi radnych zostaną uwzględnione w tym dokumencie i ostateczna jego wersja zostanie 
przedstawiona na komisji czerwcowej w celu jego akceptacji.  
 
Przewodniczący komisji zaproponował, aby uwagi do tego dokumentu radni przekazali drogą 
elektroniczną do Biura Rady, które zostaną dostarczone Burmistrzowi Miasta.    
 
W związku z rozpoczęciem rozmów, przewodniczący komisji zgłosił wniosek formalny, aby dyskusję 
nad „Aktualizacją planu rozwoju sieci dróg gminnych” przenieść na czerwiec. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Radna Barbara Panek-Bryła: 
- zapytała, kiedy zostanie zamontowane lustro na skrzyżowaniu ul. Trochy i Macierzyńskiego, 
- spytała, czy będzie zamontowana kamera w ciągu ul. Macieja i Jerzego, 
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- zwróciła się o wykoszenie trawy wzdłuż ogrodzenia Kopca.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że: 
- sprawa zamontowania lustra zostanie sprawdzona, 
- obecnie proceduje się kwestię zainstalowania kamery na ul. Łysinowej, 
- zostanie sprawdzone czy fragment ten został objęty przetargiem. 
 
Radny Walenty Magiera zwrócił się o: 
- wycięcie ułamanego konara drzewa na ul. Jagiełły w rejonie byłych zabudowań dworskich oraz 

wykoszenie trawy w tym rejonie, 
- podjęcie działań mających na celu objęcie opieką konserwatorską krzyża znajdującego się na 

skrzyżowaniu ul. Bijasowickiej z ul. Lipcową. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że przycinki drzew są realizowane na bieżąco, sprawa zostanie 
skierowana do wydziału. Co do wykoszenia trawy zostanie sprawdzone czy ten obszar był objęty jako 
teren do koszenia. 
Naczelnik Wydziału Gospodarki przestrzennej i Nieruchomości poinformował, że zostanie 
skierowane wystąpienie do konserwatora zabytków o opinię w sprawie objęcia opieką 
konserwatorską ww. krzyża.     
 
Radna Maria Sitko przedstawiła prośbę osób prowadzących działalność na ul. Krakowskiej, aby pod 
znakami „zakaz zatrzymywania się” umieścić tabliczki „za wyjątkiem zaopatrzenia”. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to ciąg komunikacyjny główny i powinno się płynność ruchu 
zachowywać.     
 
Radny Stanisław Jurecki zwrócił się o:  
- zamontowanie lustra na ul. Granitowej przy bloku nr 11, 
- poprawienie bardzo złego stanu technicznego ul. Słonecznej. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że w sprawie zamontowania lustra na ul. Granitowej odbyła się 
wizja lokalna z udziałem przedstawicieli starostwa i organu zarządzającego ruchem, której wynik jest 
negatywny. Brak widoczności spowodowany jest jedynie przez nieprawidłowo parkujące pojazdy.  
 
Radny Damian Gerycki poinformował o utrudnieniach na rondzie w ciągu ul. Warszawskiej w związku 
z prowadzonymi pracami remontowymi. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że remont rozpocznie się od środy, szczegółowa informacja 
w tym zakresie ukaże się na stronie internetowej urzędu.  
 
Radny Marcin Nyga zawnioskował, aby Straż Miejska skontrolowała obszar Parku Kulturowego 
w centrum pod kątem umieszczonych banerów. 
Burmistrz Miasta poinformował, że działania, które już są prowadzone w tym zakresie zostaną 
zintensyfikowane.  
 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia komisji w dniu 
16.04.2019 r. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
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Protokół został przyjęty większością głosów, 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 

  


