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PROTOKÓŁ NR 8/2020 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 20.10.2020 r. 

 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Stan techniczny i potrzeby budynków kultury. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 7/2020 z posiedzenia komisji w dniu 15.09.2020 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. 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1  
 
Temat stan techniczny i potrzeby budynków kultury przedstawiła Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury Joanna Lorenc. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Piotr Świerkosz, Marcin Nyga, Natalia Grosman, 
Jarosław Mokry, Agnieszka Demska-Furgał, Damian Gerycki, Krystyna Wróbel poruszono sprawy 
dotyczące m. in.: zakresu prac, który będzie mógł być zrealizowany ze środków zaplanowanych 
w przeszłorocznym budżecie a przekazanych w formie dotacji z Gminy Bieruń; zaplanowania 
w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na sporządzenie dokumentacji projektowej 
modernizacji  „Jutrzenki” w połączeniu z „Maldorem” aby zwiększyć szanse na pozyskanie środków 
zewnętrznych; zaplanowania w przyszłorocznym budżecie BOK środków finansowych na prace 
remontowe; podjęcia decyzji związanych z dalszym remontem DK „Gama” (zmodernizowanie 
wnętrza) w związku z pozyskaniem dofinansowania na termomodernizację tego budynku aby go 
zamknąć i skupić się na kolejnym obiekcie; pójścia w kierunku decyzji strategicznych co do 
przeznaczenia i zagospodarowania budynków; podejmowania przez dyrektora BOK decyzji odnośnie 
planowania remontów i modernizacji w obiektach kultury na dany rok; programów co do których 
rozważana jest możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne; możliwości dofinansowania nie tylko 
dokumentacji ale i realizacji; szacunkowego kosztu modernizacji  DK „Gama” i KT „Jutrzenka”; 
nadania innej funkcji któremuś z obiektów kulturalnych co pozwoliłoby w jakiś innym sposób 
pozyskać środki gdyby był odmienny rodzaj działalności w nim prowadzony; powodu nieujęcia 
„Jutrzenki” w pakiecie budynków użyteczności publicznej, które były przedmiotem wniosku ubiegania 
się o dofinansowanie na termomodernizację; zwrócenia się do instytucji, która organizowała konkurs 
o udostępnienie karty oceny wniosku o dofinansowanie dokumentacji projektowej modernizacji 
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DK „Gama”; skonfrontowania oczekiwań gminy w zakresie dużych obiektów kulturalnych 
z programami, które są oraz sprawdzenia gdzie występują większe możliwości i szanse na pozyskanie 
środków zewnętrznych; corocznych przeglądów technicznych budynków. 
 
Burmistrz Miasta oraz Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury udzielili odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Wniosek 1 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o podejmowanie działań w zakresie pozyskania 
środków zewnętrznych dla gruntownej modernizacji wnętrza budynku Domu Kultury GAMA a także 
modernizacji budynku Domu Kultury JUTRZENKA wraz z przebudową pomieszczeń budynku 
przyległego tzw. Maldoru gdzie planowane jest stworzenie przestrzeni kulturalnej. Ponadto komisja 
wnioskuje do Burmistrza Miasta o rozważenie możliwości zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie 
środków dla realizacji modernizacji elewacji budynku JUTRZENKI a także wymiany nawierzchni 
asfaltowej przed Domem Kultury GAMA. 
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Wniosek 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Rady Miejskiej o rozważenie na etapie uchwalania budżetu na rok 
2021 możliwości zwiększenia dotacji dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury o kwotę konieczną do pokrycia 
niezbędnych prac remontowych, które obecnie przekraczają możliwości budżetowe instytucji kultury. 
 
Po przeprowadzeniu dyskusji w temacie zaproponowanego wniosku, w której udział wzięli Burmistrza 
Miasta oraz radni Piotr Świerkosz i Marcin Nyga, przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 
zmienioną treść wniosku: 
 
Wniosek 2    
Komisja Gospodarki wnioskuje do Rady Miejskiej o rozważenie na etapie uchwalania budżetu na rok 
2021 możliwości zwiększenia dotacji dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury o kwotę konieczną do 
wykonania niezbędnych prac remontowych. 
 

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

Wniosek został przyjęty większością głosów. 
 
 
Ad 2 
 
Komisja Gospodarki przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń I 
b) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń II 
c) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń III 

 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Pan Witold Sikora szczegółowo 
omówił zagadnienie związane z wyznaczeniem ww. aglomeracji.   
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W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Krystyna Wróbel, Agnieszka Demska-Furgał, Damian 
Gerycki poruszono sprawy dotyczące m. in.: wydajności oczyszczalni ścieków przy ul. Jagiełły; 
skorelowania zapisów dotyczących wyznaczenia aglomeracji z wnioskiem o dofinansowanie, który był 
składany z Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; rozbudowy 
lub budowy sieci w oparciu o wyznaczone aglomeracje. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego 
„EKOPROJEKT” udzielili odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji sprawy.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod glosowanie opinie:  
  
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Bieruń I. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Bieruń II. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Bieruń III. 
 

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

Opinia została przyjęta większością głosów. 
 
 

d) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
   
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia. 
 

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

Opinia została przyjęta większością głosów. 
 

e) w sprawie nadania nazw odcinkom dróg, położonym na terenie gminy Bieruń 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości.  
Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytanie przewodniczącego komisji dotyczące określenia kosztu 
oznakowania tych ulic tablicami. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:   
 
Opinia 5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazw odcinkom dróg, 
położonym na terenie gminy Bieruń. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 3 
 

1. Sprzedaż działki w rejonie ul. Turyńskiej.  
 
Temat przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.  
Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytanie przewodniczącego komisji dotyczące spodziewanych 
wpływów do budżetu ze sprzedaży działki.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 6 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje zamiar sprzedaży działki gminnej nr 782/251 położonej 
w Bieruniu w rejonie ul. Turyńskiej i wnioskuje do Burmistrza Miasta o podjęcie niezbędnych działań 
w celu skutecznego przeprowadzenia transakcji sprzedaży. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
 

2. Harmonogram prac bieżących, związanych z koniecznymi remontami w jednostkach 
oświatowych. 

 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Marcin Nyga, Damian Gerycki, Piotr Świerkosz 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: mało precyzyjnego określenia terminu realizacji naprawy 
nawierzchni placu zabaw „Radosna Szkoła” przy SP nr 1; wymiany oświetlenia; zabezpieczenia 
siatkami zejścia do szatni w nowej części SP nr 1; wskazania jakie pomieszczenia zostaną 
wymalowane w budynku SP nr 1 przy ul. Licealnej 17a; uszczegółowienia zakresu modernizacji 
i orynnowania daszku nad wejściem głównym do budynku SP nr 1 przy ul. Licealnej 17a.  
 
Burmistrz Miasta oraz Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług udzielili odpowiedzi na poruszone 
w czasie dyskusji sprawy.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek: 
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Wniosek 3 
Komisja Gospodarki zapoznała się ze szczegółowym harmonogramem prac bieżących związanych 
z koniecznymi remontami w jednostkach oświatowych i wnioskuje do Burmistrza Miasta 
o zaplanowanie niezbędnych prac w ramach możliwości budżetowych w roku 2021.  
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

3. Odpowiedź na wniosek komisji dotyczący potrzeb remontowo-inwestycyjnych 
w budynkach oświaty. 

 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek: 
 
Wniosek 4 
Komisja Gospodarki zapoznała się z informacją o realizacji wniosku z posiedzenia w sierpniu 
bieżącego roku w zakresie wskazania najważniejszych zadań inwestycyjno-projektowych 
wytypowanych do realizacji po objeździe i wnioskuje do Burmistrza Miasta o zabezpieczenie 
w przyszłorocznym budżecie środków na:  
1. realizację projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji lub przebudowy budynku obecnej 

filii Przedszkola nr 1 zlokalizowanej przy ul. Chemików 39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(w tym parkingi) w celu zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla 
minimum 4 oddziałów przedszkolnych;  

2. realizację dokumentacji projektowej wszystkich branż, tj. budowlanej, wentylacji mechanicznej, 
gazowej, oświetleniowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania;  

3. wyposażenie kuchni, zaplecza kuchennego w budynku głównym Przedszkola nr 2 zlokalizowanym 
przy ul. Warszawskiej 230 w Bieruniu. 

 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

4. Protokół z prac podkomisji ds. dróg w roku 2020 z dnia 20.10.2020 r. 
 
Przewodniczący komisji zapoznał z treścią ww. protokołu.  
 
Po przeprowadzeniu dyskusji, w której udział wzięli radni Marcin Nyga, Piotr Świerkosz oraz Burmistrz 
Miasta, komisja przyjęła następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Gospodarki przyjmuje bez uwag protokół z prac podkomisji ds. dróg za rok 2020. 
  

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. 
 

5. Przewodniczący komisji zaproponował zmianę formuły pracy podkomisji ds. dróg, tj. przed 
planowaniem kolejnego roku budżetowego wytypować już drogi do remontu w ramach 
podkomisji ds. dróg. 

 
Radna Natalia Grosman zwróciła uwagę, że jest to trafna uwaga. Podkomisja spotyka się każdego 
roku typując te same drogi, więc można by np. opracować listę zadań do realizacji w okresie dwu lub 
trzyletnim.  
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Radny Edward Andrejczuk wyraził opinię, że odpowiedni wydział urzędu powinien sporządzić 
i przedstawić komisji do zaopiniowania wykaz dróg do remontu. 
 
Radny Marcin Nyga przypomniał ideę powołania podkomisji ds. dróg. Poinformował, że radni 
powinni zastanowić się i wybrać takie rozwiązanie, które będzie jak najbardziej skuteczne. 
 

6. Radny Damian Gerycki zwrócił się o wystąpienie do zarządcy drogi o usunięcie znaków 
informujących o robotach drogowych na rondzie Imienia Strajku Górników KWK "Piast" - 
1981 Bieruń. 

 
7. Radny Walenty Magiera zgłosił, że na terenie mini arboretum nie świeci 56 latarni 

najprawdopodobniej ze względu na zużycie akumulatorów. 
 

8. Radna Maria Sitko poinformowała, że w Ścierniach od dłuższego czasu, mimo iż jest już 
ciemno nie świeci oświetlenie uliczne.    

Burmistrz Miasta poinformował, aby tego typu sprawy zgłaszać bezpośrednio do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej lub Straży Miejskiej. 
 

9. Radna Krystyna Wróbel zapytała o realizację wniosku Komisji Gospodarki w sprawie 
wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Soleckiej oraz ul. Sadowej. 

Burmistrz Miasta poinformował, że ze względu na dużą ilość inwestycji, które są w trakcie, póki co 
zadanie to nie jest realizowane. Zwrócił się do radnej o złożenie zapytania w formie pisemnej, na 
które zostanie udzielona odpowiedź. 
 
 
 Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 7/2020 z posiedzenia komisji w dniu 
15.09.2020 r. 
 

za – 11 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 

  


