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PROTOKÓŁ NR 5/2020 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 18.05.2021 r. 

 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Raport o stanie miasta. 
2. Przedstawienie materiałów z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. 
3. Opiniowanie wykonania budżetu za 2020 r. 
4. Realizacja wniosków komisji za I kwartał 2021 r. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 4/2021 z posiedzenia komisji w dniu 20.04.2021 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. 
 
Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Sekretarz Miasta przytoczyła zapisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące opracowania 
i przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie miasta. Wskazała strony raportu, na których zostały 
zawarte treści będące we właściwości Komisji Gospodarki.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje Raport o stanie miasta w zakresie kompetencji komisji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 2 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że radni otrzymali szczegółowe zestawienie dotyczące realizacji 
zadań inwestycyjnych i remontowych przygotowane przez Wydział Inwestycji i Remontów. Odniosła 
się do głównych kwot dotyczących realizacji planowanych i wykonanych wydatków majątkowych. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
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Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 2020 roku. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię, 1 osoba nie głosowała. 
 
 
Ad 3 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że wykonanie budżetu zostało w terminie doręczone radnym oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do przedłożonego sprawozdania Regionalna Izba Obrachunkowa 
21 kwietnia 2021 r. wydała opinię pozytywną. 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 i majątkowych budżetu miasta za 
2020 rok będących w kompetencji komisji oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta. 
 
Radna Natalia Grosman odniosła się do wykonania dochodów budżetowych oraz wykonania 
wydatków bieżących i majątkowych. Wyraziła słowa uznania dla wszystkich osób, które były 
zaangażowane w realizację przedsięwzięć. Zwróciła się wyjaśnienie w zakresie planów, pozwoleń na 
budowę oraz poziomu skomplikowania zadania związanego z centrami przesiadkowymi.  
 
Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza udzielili wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji 
sprawy.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2020 rok w zakresie kompetencji 
komisji. 
 
Przewodniczący komisji, w związku z problemami technicznymi i brakiem możliwości 
przeprowadzenia głosowania w systemie eSesja, ogłosił 10-cio minutową przerwę w posiedzeniu 
komisji w celu zresetowania systemu.  
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie. 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał dołączyła do posiedzenia komisji. 
Od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczy 12 radnych. 
 
 
Przewodniczący komisji poddał kolejno pod głosowanie: 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2020 rok w zakresie kompetencji 
komisji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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Stanowisko 
Komisja Gospodarki zapoznała się z Informacją o stanie mienia komunalnego miasta Bierunia za 2020 
rok i nie wnosi uwag do przedmiotowego dokumentu. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 4 
 
Przewodniczący komisji zapytał czy wpłynęła odpowiedź na wystosowane pismo do TAURON S.A.  
z dnia 29.03.2021 r. w zakresie wymiany oświetlenia skojarzonego na sieci spółki. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, że do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi. 
Jeżeli odpowiedź wpłynie zostanie przesłana radnym drogą elektroniczną. W razie, gdyby do końca 
maja br. odpowiedź nie wpłynęła pismo zostanie ponowione. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację wniosków komisji za I kwartał 2021 roku. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poinformował, że radni otrzymali w ramach realizacji wniosku komisji 
z marca br. wykaz oświetlenia ulicznego w gminie Bieruń. Wyraził opinię, że dokument ten będzie 
pomocny przy okazji konstruowania przyszłorocznego budżetu w zakresie dokumentacji 
projektowych wymiany oświetlenia w związku z czym nie przewiduje dyskusji w tym temacie. 
 
Radny Walenty Magiera zwrócił uwagę, że w wykazie tym nie uwzględniono wszystkich ulic, które 
nie posiadają oświetlenia, tj. ul. Widokowej, Ustronnej, Miodowej, Pszczelej. Ponadto zwrócił uwagę, 
że ul. Groblana powinna być ujęta jako ulica, która nie posiada oświetlenia, ponieważ występuje na 
niej tylko 1 lampa.  
Burmistrz Miasta poinformował, że Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zastępca 
Burmistrza, który sprawuje nadzór nad wydziałem przyjęli te uwagi i materiał będzie poprawiony. 
Przewodniczący komisji zaproponował, aby po poprawieniu wykaz ponownie przesłać członkom 
komisji.   
 
Radna Natalia Grosman zapytała w jakim terminie i jakiego rodzaju słup ogłoszeniowy zostanie 
zamontowany w miejsce zdemontowanego przy okazji prac remontowych drogi wewnętrznej 
ul. Węglowej oraz czy teren pod nim zostanie jakoś utwardzony. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że zostanie zabudowana tablica ogólnodostępna. Po wizji okaże 
się czy jest potrzeba utwardzenia terenu pod nią.                 
 
Radna Maria Sitko zwróciła się o: 
- przycięcie gałęzi drzew wokół lampy oświetlenia ulicznego, która znajduje się na ul. Borowinowej 

pomiędzy posesjami od nr 45 do nr 25, 
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- wyrównanie nawierzchni drogi ul. Łąkowej w rejonie skrzyżowania z ul. Borowinową, 
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni ul. Peryferyjnej i Dębowej.  
 
Radny Piotr Świerkosz zwrócił się o zobowiązanie wykonawcy do właściwej realizacji zlecenia 
w zakresie opróżniania koszy ulicznych.  
Burmistrz Miasta poinformował, że Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zastępca 
Burmistrza wyciągną z tego wnioski, bo to jest niewłaściwe i nierzetelne wykonywanie umowy, za 
którą gmina płaci.  
 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 4/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
20.04.2021 r. 
 

za – 12 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 

  


