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PROTOKÓŁ NR 8/2019 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 20.08.2019 r. 

 
 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
Część wyjazdowa posiedzenia, która obejmowała wizytację:  

1) Placu budowy centrum sztuk walki na osiedlu Homera, 
2) Hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów, 
3) Pływalni przy SP1 wraz z sąsiadującym kompleksem boisk, 
4) Stadionu KS „UNIA” wraz z budynkiem, 
5) Pływalni przy SP3 wraz z kompleksem sąsiadujących boisk,  
6) Stadionu KS „PIAST”, 
7) Strzelnicy Sportowej przy ul. Królowej Jadwigi wraz ze skateparkiem,  
8) Hali sportowej przy ul. Warszawskiej wraz z kompleksem boisk. 

 
Kontynuacja posiedzenia w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu z następującym 
porządkiem: 

1. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna – stan i potrzeby. 
2. Realizacja wniosków za II kwartał 2019 r. 
3. Opiniowanie projektów uchwał.  
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołu nr 6/2016 z posiedzenia komisji w dniu 18.06.2019 r. oraz protokołu 

nr 7/2019 z posiedzenia komisji w dniu 27.06.2019 r.  
 
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz otworzył II część posiedzenia oraz przywitał zaproszonych 
Gości i członków komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych na sali radnych 
pozwala na podejmowanie wiążących wniosków, opinii i stanowisk. 
 
Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag. 
 
 
Ad 1 
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz stwierdził, że komisja dokonała objazdu infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej zapoznając się ze stanem i potrzebami poszczególnych obiektów, tj. placu 
budowy centrum sztuk walki na osiedlu Homera, Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów, pływalni 
przy SP 1 wraz z sąsiadującymi boiskami, stadionu KS UNIA wraz z budynkiem, pływalni przy SP 3 wraz 
z kompleksem sąsiadujących boisk, stadionu KS PIAST, Strzelnicy Sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 
wraz ze skateparkiem. Komisja nie dokonała wizji Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej, informacje na 
jej temat przedstawił Dyrektor BOSiR-u. 
Następnie przewodniczący komisji zapoznał z treścią stanowiska dotyczącego infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej oraz otworzył dyskusję w tym temacie.    
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Radna Krystyna Wróbel zwróciła uwagę, że w proponowanym stanowisku brakuje odniesienia do 
skateparku – zamontowania monitoringu ze względu na dużą ilość skarg dotyczących dewastacji 
i zaśmiecania tego obiektu. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że w związku z wybrykami chuligańskimi podjęto decyzję 
o zamontowaniu monitoringu na tym obiekcie, obecnie są zbierane oferty na realizację tego zadania. 
 
Radna Natalia Grosman zgłosiła redakcyjną poprawkę do proponowanego stanowiska- zamiast 
„boisk betonowych” wpisać „boisk sportowych”. Zapytała, czy w ramach planowanej modernizacji 
terenu boisk sportowych przy SP Nr 3 jest przewidziana wymian nawierzchni dla pieszych z płyt 
betonowych na kostkę brukową. 
 
Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że potrzeb jest bardzo dużo, ale gmina chce systematycznie 
i konsekwentnie co roku poprawiać infrastrukturę.  
 
Radny Stanisław Jurecki zwrócił się pomoc przy założeniu monitoringu na boisku do gry w bule przy 
ul. Granitowej.   
 
Burmistrz Miasta poinformował, że złożony wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego przewiduje 
montaż monitoringu. Jednocześnie zwrócił uwagę, że obecnie na terenie miasta jest około 100 kamer 
i nie można nieustannie rozbudowywać monitoringu, ponieważ to jest nie do ogarnięcia przez 
operatorów systemu.                                         
Zastępca Burmistrza uzupełniająco poinformował, że mimo zastosowania dobrej jakości kamer bez 
wybudowania oświetlenia w okresie nocnym nie będzie możliwości zidentyfikowania po nagranym 
obrazie sprawców wykroczeń.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał mając na uwadze ubieganie się o dofinansowanie boisk przy SP Nr 3 
zaproponowała, aby rozpocząć prace dokumentacyjne, ponieważ wstępne uzgodnienia z zarządcami 
i specjalistami w tym zakresie na pewno będą trwały.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że w niezbędnym do dofinansowania zakresie będzie to 
realizowane.   
 
Radny Jarosław Mokry wrócił się o rozważenie możliwości zabezpieczania montowanych na terenie 
gminy stojaków na rowery w taki sposób, aby nie rysowały ram rowerów.  
 
Radna Maria Sitko wyraziła obawy, czy zaproponowana treść stanowiska nie dotyczy również 
drobnych zadań z Budżetu Obywatelskiego. 
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod 
głosowanie stanowisko uwzgledniające zaproponowane zmiany. 
 
Stanowisko 
Komisja Gospodarki po dokonaniu objazdu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej pozytywnie ocenia 
działania Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie jej bieżącego utrzymania. Jednocześnie 
komisja wskazuje konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie: 
1)  modernizacji boisk sportowych przy budynku SP Nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,   
2) kompleksowego remontu budynku KS UNIA zawierającego malowanie elewacji zewnętrznej, 

remont szatni i sanitariatów, usunięcie przecieków na tarasie, 
3) opracowania projektów i realizacji parkingów przy budynku SP Nr 3,   
4) wykonania kosztorysu modernizacji lub wymiany ogrodzenia boisk przy SP Nr 3 w celu podjęcia 

działań zmierzających do uzyskania dofinansowania i realizacji przedsięwzięcia.  
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Komisja zwraca uwagę na konieczność wstrzymania projektowania budowy nowych obiektów ze 
względu na duże potrzeby dotyczące utrzymania i remontów obiektów istniejących.                                                                        
   

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

Komisja większością głosów przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 2 
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz zapytał o aktualny etap realizacji wniosku dotyczącego 
przejęcia nieruchomości – bocznej ul. Korfantego. 
 
Zastępca Burmistrza przekazał informacje dotyczące aktualnego etapu realizacji wniosku oraz 
poinformował, że po uzyskaniu zgód na podział nieruchomości temat zostanie przedstawiony komisji 
do zaopiniowania.   
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod 
głosowanie opinię: 
 
Opinia 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację wniosków za II kwartał 2019 r.                                                   
   

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. Jedna osoba nie głosowała. 
 
 
Ad 3 
 
Komisja Gospodarki nie otrzymała projektów uchwał do zaopiniowania. 
 
 
Ad 4 
Radny Edward Andrejczuk zapytał o stan realizacji wniosków podkomisji ds. dróg. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że na kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki zostanie 
przygotowana pisemna informacja w tym zakresie.  
 
Radny Walenty Magiera zwrócił się o zabudowanie kosza na śmieci na ul. Majowej przy wejściu do 
lasu.  
 
Radna Krystyna Wróbel zwróciła się o wystąpienie do właściciela: 
- uszkodzonego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Soleckiej o jego naprawę, 
- o uporządkowanie terenu po lewej stronie ul. Soleckiej, jadąc w kierunku cmentarza. 
 
Radna Barbara Panek-Bryła: 
- zapytała, czy są wyniki ankiet dotyczące ruchu na ul. Spyry i jakie są ewentualne dalsze działania 

w tym zakresie,  
- spytała, czy jest decyzja co do kamery na ul. Macieja, 
- poinformowała o przepełnionych koszach i porozrzucanych śmieciach na Chełmeczkach.  
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Burmistrz Miasta poinformował, że: 
- ankiety zostały zebrane, analiza nie została dokonana ze względów kadrowych. Po uporaniu się 

z najważniejszymi tematami (przetargami) będzie dokonana analiza ankiet i zostaną 
zaproponowane dalsze działania., 

- montaż kamery na ul. Macieja podlega analizie, 
- zostanie zwrócona uwaga firmie sprzątającej. 
 
Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz zwrócił się o podjęcie tematu dotyczącego zalegającej cegły 
na obiekcie sportowym KS UNIA pozostałej po remoncie drogi powiatowej ul. Chemików 
i przedstawienie działań gminy oraz ewentualnych reakcji starostwa na posiedzeniu komisji we 
wrześniu.  
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie:  
 
Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia komisji w dniu 18.06.2019 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. Jedna osoba nie głosowała. 
 
 
Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia komisji w dniu 27.06.2019 r. 
 

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

Protokół został przyjęty większością głosów. 
 
 
 
 
 
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 


