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PROTOKÓŁ NR 6/2019 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 18.06.2019 r. 

 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Oświetlenie w mieście. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Sprawy bieżące.  
4. Przyjęcie Protokołu nr 5/2019 z posiedzenia komisji w dniu 20.05.2019 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.  
 
Zastępca Burmistrza zwrócił się o wprowadzenie do porządku posiedzenia podjęcie uchwał:  
- w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń, 
- w sprawie zmiany uchwały III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Uzasadnił potrzebę ich podjęcia. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zmianę porządku posiedzenia poprzez 
wprowadzenie do niego ww. projektów uchwał.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła zmianę porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji poinformował, że powyższe projekty uchwał będą rozpatrywane w ramach 
spraw bieżących. 
 
 
Ad 1 
 
Temat oświetlenie w mieście przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta. 
 
Zastępca Burmistrza przekazał informacje uzupełniające w zakresie szukania dofinansowania 
zewnętrznego na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie. 
 
Na posiedzenie komisji przybył radny Marcin Nyga. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych.    
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni E. Andrejczuk, N. Grosman, J. Mokry, P. Świerkosz, 
M. Sitko poruszono sprawy dotyczące m. in: dysproporcji między kosztami ponoszonymi na własnej 
sieci i będącej własnością TAURON-a, relacji oświetlenia dróg do stosunków własnościowych tych 
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dróg, złego stanu technicznego sieci oświetlenia powiatowej część ul. Świerczynieckiej, pozyskania 
środków na zadania polegające na budowie nowej infrastruktury oświetleniowej oraz nakreślenia 
ram czasowych realizacji tych zadań w nowych miejscach, odległości pomiędzy słupami oświetlenia 
ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, stosowania w ramach 
zarządzania oświetleniem rozwiązań polegających na oświetleniu wzbudzanym, zakresu i realizacji 
oświetlenia ścieżki rowerowej od ul. Kościelnej, fotowoltaicznego zasilania oświetlenia, 
wydatkowania środków finansowych w ramach planu remontów bieżących oświetlenia, uwolnienia 
stawki dystrybucji energii elektrycznej, poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. Peryferyjnej i Turystycznej poprzez jego oświetlenie.   
 
Zastępca Burmistrza oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzielili odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   
 
Członkowie komisji przyjęli opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje aktualny stan rzeczy i plan prac gminy Bieruń w zakresie 
oświetlenia w mieście. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 2 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:  
 

a) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości położonej 
w Bieruniu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy, 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. 
Jednocześnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielił odpowiedzi na 
pytania radnych D. Geryckiego i P. Świerkosza dotyczące utrzymania drzewostanu na tym terenie 
oraz występowania podobnych sytuacji w gminie Bieruń.  

 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:  
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na 
okres do 8 lat nieruchomości położonej w Bieruniu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zwarcia umowy.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego.  
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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. 

 
Na posiedzenie komisji przybyli spóźnieni radni K. Wróbel oraz S. Jurecki. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych. 

 
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: 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 1 do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 5 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 2 do I wyłożenia planu.    
 

za – 0 głosów   przeciw – 7 głosy  wstrzym. – 5 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 3 do I wyłożenia planu.    
 

za – 0 głosów   przeciw – 7 głosów  wstrzym. – 5 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 6 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.1. do I wyłożenia planu.    
 

za – 0 głosów   przeciw – 9 głosów  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 7 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.2. do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 9 głosów  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 8 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.4. do I wyłożenia planu.   
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
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Opinia 9 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.5. do I wyłożenia planu.   
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 10 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.6. do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 7 głosów  wstrzym. – 5 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 11 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.7. do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 6 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 12 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.8. do I wyłożenia planu.     
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 13 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 5 do I wyłożenia planu.    
 

za – 1 głos   przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 4 głos 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 14 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 6 do I wyłożenia planu.    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 15 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 7.1. do I wyłożenia planu.    
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 16 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 7.2. do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 9 głosów  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
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Opinia 17 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 7.3. do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 9 głosów  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 18 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 7.4 do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 8 głosów  wstrzym. – 4 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 19 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 7.5. do I wyłożenia planu.  
 

za – 0 głosów   przeciw – 9 głosów  wstrzym. – 3 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 20 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 7.6. do I wyłożenia planu. 
 

za – 0 głosów   przeciw – 8 głosów  wstrzym. – 4 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 21 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 7.7. do I wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 6 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 22 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 1 do II wyłożenia planu.  
 

za – 0 głosów   przeciw – 4 głosy  wstrzym. – 7 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 23      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 2 do II wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 5 głosów  wstrzym. – 6 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 24      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 3 do II wyłożenia planu.   
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
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Opinia 25      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.1. do II wyłożenia planu.    
 

za – 0 głosów   przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 5 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 26      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.2. do II wyłożenia planu. 
 

za – 0 głosów   przeciw – 7 głosów  wstrzym. – 5 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 27      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.3. do II wyłożenia planu. 
 

za – 0 głosów   przeciw – 8 głosów  wstrzym. – 4 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 28      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.4. do II wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 6 głosów 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 29      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.5. do II wyłożenia planu.   
 

za – 0 głosów   przeciw – 8 głosów  wstrzym. – 4 głosy 
 

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 30      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje uwagę 4.6. do II wyłożenia planu.   
 

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

Komisja nie przyjęła uwagi. 
 
Opinia 31      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową 
i ul. Szlaku Solnego wraz z rozstrzygnięciem dotyczącym uwag.  
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
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Ad 3 
 
1. Komisja Gospodarki przystąpiła do zaopiniowania: 
 

a) koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu, 

 
Projektant przedstawił w formie graficznej oraz omówił założenia ww. koncepcji planu. 

 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni M. Nyga, D. Gerycki, E. Andrejczuk poruszono sprawy 
dotyczące m. in: docelowego zagospodarowania obszaru pomiędzy lasem a trenami strefy, rozwiązań 
w kwestii zagospodarowania wody, zaplanowania terenów zielonych pomiędzy zakładami a terenem 
rekreacyjnym.  
  
 
Zastępca Burmistrza oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielili 
odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko:   

 
Stanowisko 1      
Komisja Gospodarki po zapoznaniu się z koncepcją miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu nie wnosi uwag i kieruje ją do 
dalszych prac.  
 

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

Komisja większością głosów przyjęła stanowisko.  
 

 
b) projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Bieruń, 
 

c) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

 
Projekty uchwały wraz z uzasadnieniami ich podjęcia przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że obecna umowa na wywóz i zagospodarowanie opadów 
obowiązuje do końca obecnego roku. Aby móc zawrzeć nową umowę od 1 stycznia 2020 r. należy 
najpóźniej w II połowie lipca ogłosić postępowanie przetargowe. Zmiana regulaminu jest istotna, 
ponieważ postępowanie przetargowe musi opierać się na pewnych założeniach, które z niego 
wynikają. Wskazał różnice pomiędzy obowiązującym i proponowanym regulaminem. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni P. Świerkosz, M. Nyga, A. Demska-Furgał, M. Sitko, 
S. Jurecki, J. Mokry, D. Gerycki, E. Andrejczuk, poruszono kwestie dotyczące m. in.: oszczędności 
w związku z proponowanymi zmianami, możliwości wywiezienia na PSZOK lub zagospodarowania 
odpadów zielonych na swojej działce, określenia czytelnych i konkretnych zasad zwycięzcy przetargu, 
możliwości obiektywnego skontrolowania ilości wytworzonych i przekazanych odpadów 
komunalnych do spółki „MASTER”, braku deklarowania faktycznej ilości osób zamieszkujących daną 
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nieruchomość, negatywnego aspektu odnośnie ograniczenia wywozu odpadów wielkogabarytowych 
na osiedlach wielorodzinnych, braku przestrzegania wprowadzonych limitów,  równego traktowania 
mieszkańców w zabudowie jedno i wielorodzinnej, podjęcia próby monitorowania i zarządzania 
odpadami, uszczelnienia systemu, co spowoduje zmniejszenie pola do nadużyć, wprowadzenia 
rozwiązań mających na celu monitorowanie frakcji odbieranych odpadów. 
 
Członkowie komisji przyjęli następujące wnioski oraz opinie:    
 
Wniosek 1      
W związku z faktem, że na chwilę obecną w Bieruniu deklaracje dotyczące zagospodarowania 
odpadów komunalnych obejmują jedynie około 17 000 osób, Komisja Gospodarki wnioskuje do 
Burmistrza Miasta o przeanalizowanie wszystkich możliwości formalno-prawnych, które mogą 
wpłynąć na zwiększenie ilości składanych deklaracji i przedstawienie tych rozwiązań na Komisji 
Bezpieczeństwa w sierpniu.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
 
Wniosek 2      
Komisja Gospodarki wnioskuje o dokonanie korekty § 1 ust. 13 projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń oraz § 1 ust. 4 projektu chwały 
w sprawie zmiany uchwały III/2/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów poprzez nadanie tym zapisom następującego 
brzmienia "meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są raz na pół roku z nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z nieruchomości w zabudowie 
wielorodzinnej”. 
 

za – 7 głosów   przeciw – 4 głosy  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością głosów przyjęła wniosek.  
 
Opinia 32      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Bieruń wraz z przegłosowanym wnioskiem 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię.  
 
Opinia 33      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały III/2/2018 
z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
wraz ze zgłoszonymi uwagami.   
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię.  
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Wniosek 3      
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o przygotowanie na sesję rady materiałów 
związanych z przedstawieniem założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 
wprowadzenia rozwiązań mających na celu monitorowanie frakcji odbieranych odpadów.   
 

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. 
 
 
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów omówił „Aktualizacją planu rozwoju sieci dróg 

gminnych”. 
 
W czasie dyskusji, w której zabrali głos radni N. Grosman, A. Demska-Furgał, M. Nyga, P. Świerkosz, 
poruszono sprawy dotyczące: przewidzianych do wykonania robót w ramach koniecznych prac 
remontowych dla dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych – osiedle Węglowa 
z szacowanym kosztem 82 830,00 zł; ponownego przeanalizowania kryteriów kwalifikacji dróg do 
planu prac remontowych; doprecyzowania lub wprowadzenia w zał. Nr 3 w pozycji „Uwagi” ogólnego 
zapisu np. „Infrastruktura drogowa”; przewidzianego zakresu prac na osiedlu Chemików; 
 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:    
 
Opinia 34      
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje aktualizację planu rozwoju sieci dróg gminnych i wnioskuje 
do Burmistrza Miasta o coroczne przedstawianie dokumentu celem jego aktualizacji.  
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię.  
 
 
3. Radna N. Grosman zapytała, czy będą prowadzone dalsze działania w zakresie odkomarzania. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że nie są planowane dalsze działania w tym zakresie oprócz 
oprysku na terenie, na którym będzie miała miejsce impreza "Noc Świętojańska nad Wisłą".    
 
 
4. Radny J. Mokry poruszył sprawę przejęcia i wyremontowania bocznej ul. Korfantego. 
 
Członkowie komisji przyjęli następujący wniosek:  
 
Wniosek 4       
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o przejęcie nieruchomości – bocznej 
ul. Korfantego w możliwym zakresie wraz z późniejszym utwardzeniem przejętego zakresu.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
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5. Radny P. Świerkosz w imieniu mieszkańców zgłosił sprawę braku przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. Kopcowej i Chemików. 

 
Zastępca Burmistrza poinformował o planowanych przejściach dla pieszych w ciągu ul. Chemików. 
 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia komisji w dniu 
20.05.2019 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 

  


