
1 
 

PROTOKÓŁ NR 9/2020 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 17.11.2020 r. 

 
 

 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Komunikacja publiczna. 

2. Realizacja wniosków komisji za III kwartał 2020 r. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 8/2020 z posiedzenia komisji w dniu 20.10.2020 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 komunikacja publiczna przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Stanisław Jurecki, Piotr Świerkosz, Damian Gerycki, 
Maria Sitko, Barbara Panek-Bryła, Jarosław Mokry  poruszono sprawy dotyczące m. in.: oszczędności 
z tytułu braku dowożenia mieszkańców na różne imprezy bieruńskie oraz przewozu osób 
niepełnosprawnych od marca; wysokości środków finansowych jakie muszą być przesunięte dla ZTM 
na rozliczenie roku ubiegłego; realizowanej ilości kursów na liniach autobusowy w kontekście 
zmniejszonej liczby pasażerów; aktualnego etapu prac związanych z montażem tablic informacji 
pasażerskiej; zmiany połączeń lub zawieszenia pewnych linii komunikacyjnych w związku z 
wycofaniem się powiatu ze wspófinansowania linii powiatowych; linii ZTM przejeżdżających przez 
Jajosty; dostosowania kursów linii autobusowych aby mieszkańcy Jajost i Ścierni mogli dojeżdżać do 
kościoła w niedziele i święta; różnicy w kosztach funkcjonowania komunikacji w roku 2019 
w porównaniu do 2020 roku; utworzenia na terenie miasta struktury roweru metropolitalnego; 
budowy centrum przesiadkowego etap I – Bieruń Nowy;    
 
Zastępca Burmistrza oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzielili odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
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Opinia 1 

Komisja Gospodarki zapoznała się z obecnym stanem faktycznym w zakresie organizacji 
i funkcjonowania komunikacji publicznej w mieście i pozytywnie opiniuje podejmowane 
działania. 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.  
1 osoba nie głosowała – problemy techniczne z systemem eSesja.  
 
 
Ad 2 
 

Zastępca Burmistrza oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzielili odpowiedzi 
na pytania radnych Krystyny Wróbel, Jarosława Mokrego, Piotr Świerkosza dotyczące m. in.: 
wykonania wniosku w sprawie dokonania zmian w budżecie polegających na przesunięciu 
środków z remontu ul. Soleckiej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
ul. Soleckiej oraz ul. Sadowej; etapu realizacyjnego zakupu ozdób świątecznych na Rynek 
i Plac Powstańców Śląskich według pierwotnie wskazanego zakresu; liniowego ozdobienia 
miasta od wiaduktu kolejowego w kierunku Placu Nobla.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie 
opinię:   
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację wniosków za III kwartał 2020 rok. 
 

za – 13 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Opinia została przyjęta jednogłośnie.  
 
 
Ad 3 
 

1. Waloryzacja przyrodnicza terenu płożonego między ul. Turyńską, ul. Chemików, zabytkową 
Groblą Wielkiego Stawu Bieruńskiego wraz z koncepcją zagospodarowania tego obszaru na 
cele sportowo-rekreacyjne oraz edukacji przyrodniczej.  

 
Do tematu wprowadził Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.  
 
Przedstawiciel Pracowni Ekspertyz Przyrodniczych „APUS” dr Mateusz Ledwoń przedstawił 
w formie prezentacji multimedialnej oraz szczegółowo omówił przedmiotowe opracowanie.  
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Piotr Świerkosz, Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, 
Damian Gerycki, Maria Sitko, Stanisław Jurecki, Edward Andrejczuk, Jarosław Mokry poruszono 
sprawy dotyczące m. in.: możliwości przedłużenia terminu realizacji inwestycji; ciekawych przestrzeni 
w mieści tj. mini arboretum i terenu za Groblą; opracowania harmonogramu działań i rozpoznania 
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na tego typu działania; naturalnego i spokojnego 
charakteru terenu objętego waloryzacją, który dla mieszkańców centrum Bierunia jest bardzo ważny; 
zachowania terenu w formie naturalnej; zagospodarowania tego terenu jak i Paciorkowców, w miarę 
możliwości finansowych, w jak najkrótszym terminie; sprawdzenia zainteresowania tym terenem 
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przez mieszkańców np. poprzez zorganizowanie zajęć związanych ze świętem wiosny, czy drzewa; 
kosztu realizacji zadania; obszaru objętego waloryzacją; wykorzystania potencjału środowiskowego 
tego terenu; wsparcia realizacji działań gminy przez np. Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego 
Bierunia.   
 
Zastępca Burmistrza, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, projektant 
opracowania dr Mateusz Ledwoń, radny Marcin Nyga 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 zapoznała się z treścią dokumentu i pozytywnie opiniuje "Waloryzację 
przyrodniczą terenu położonego między ul. Turyńską, ul. Chemików, zabytkową Groblą 
Wielkiego Stawu Bieruńskiego wraz z koncepcją zagospodarowania tego obszaru na cele 
sportowo-rekreacyjne z elementami edukacji przyrodniczej" i wnioskuje do Burmistrza Miasta 
o opracowanie harmonogramu prac zmierzających do zagospodarowania terenu na cele 
wskazane powyżej, zgodnie z zadeklarowanym terminem wskazanym na dzień 31 grudnia 
2023 roku i przedstawienie efektu prac na posiedzeniu komisji w styczniu 2021 roku. 
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 
 
 

2. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików, celem realizacji kolejnych inwestycji 
na terenie firmy ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. 

 
Temat przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Piotr Świerkosz, Damian Gerycki, Krystyna Wróbel 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: możliwości zapewnienia na etapie formułowania konkretnych 
zapisów w planie zagospodarowania  przestrzennego obostrzenia dotyczącego spalarni śmieci; 
kosztów związanych ze zmianą planu; zwrócenia szczególnej uwagi na to aby nie dopuścić do 
rozszerzenia działalności szkodliwej dla otoczenia i środowiska; czasu trwania praca nad zmianą tego 
planu zagospodarowania.     
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielił odpowiedzi na poruszone 
w czasie dyskusji sprawy.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Wniosek 2 

Komisja Gospodarki po zapoznaniu się z wnioskiem firmy ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. w zakresie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnioskuje do Burmistrza 
Miasta o sporządzenie projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu objętego wnioskiem przedsiębiorstwa wraz 
z obszarem oczyszczalni ścieków przy ul. Chemików 100. 
 

za – 13 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 

3. Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Bieruń działki stanowiącej drogę wewnętrzną – 
boczną ul. Krętej. 

 
Temat przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.   
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Krystyna Wróbel, Natalia Grosman, Damian Gerycki, 
Maria Sitko poruszono sprawy dotyczące m. in.: długości odcinka drogi; spełniania przez drogę 
kryteriów ustalonych przez Radę Miejską w zakresie przejmowania dróg gminnych; wysokości 
odprowadzanego podatku na rzecz gminy; przeznaczenia działki w planie zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielił odpowiedzi na poruszone 
w czasie dyskusji sprawy.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki negatywnie opiniuje propozycję nieodpłatnego przejęcia drogi wewnętrznej 
ul. Krętej w Bieruniu.  
 

za – 13 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
 
 

4. Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Bieruń działek stanowiących ul. Poziomkową. 
 
Temat przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.   
 
Radni Barbara Panek-Bryła oraz Damian Gerycki zaproponowali, aby działki stanowiące ul. 
Poziomkową przejąć nieodpłatnie.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki negatywnie opiniuje propozycję odpłatnego przejęcia drogi wewnętrznej 
ul. Poziomkowej w Bieruniu.  
 

za – 13 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
 
 

5. Ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na działce gminnej nr 153/193 położonej 
w Bieruniu przy ul. Peryferyjnej. 

 
Temat przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.   
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W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Krystyna Wróbel, Maria Sitko, Damian Gerycki, 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: powierzchni działki gminnej; możliwości innego dojazdu 
właściciela do swojej nieruchomości; kosztów związanych z ustanowieniem służebności. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielił odpowiedzi na poruszone 
w czasie dyskusji sprawy.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 5 
Komisja Gospodarki negatywnie opiniuje propozycję ustanowienia służebności przechodu i przejazdu 
na działce gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/193 położonej w Bieruniu w rejonie 
ul. Peryferyjnej. 
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Opinia została przyjęta większością głosów. 
 
 

6. Radny Marcin Nyga w imieniu mieszkańców ul. Krakowskiej zapytał, kiedy zostaną 
uporządkowane worki z liśćmi oraz czy będzie reakcja ze strony gminy w tej sprawie. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że zostanie wystosowane pismo obligujące w trybie pilnym 
Powiatowy Zarząd Dróg do uprzątnięcia tych liści, nie tylko z ul. Krakowskiej, ale też z innych ulic 
powiatowych, gdzie ten problem się pojawia. Kopia pisma zostanie przekazane Przewodniczącemu 
Rady do wiadomości. 
 
 

7. Radny Damian Gerycki poinformował o problemach związanych z obsługą programu eSesja 
w zakresie formularza do potwierdzania kworum i głosowania oraz zwrócił się o przekazanie 
ich właścicielowi tego programu. 

 
 

8. Radna Krystyna Wróbel w imieniu mieszkańca zwróciła się o wystąpienie do zarządcy drogi - 
ul. Wawelskiej w sprawie naprawy zapadniętych studzienek od przejazdu kolejowego 
w kierunku Chełmu Śląskiego. 

 
 

9. Radna Maria Sitko zwróciła się o uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi ul. Łąkowej.  
 
 

10. Radna Barbara Panek-Bryła w związku z aktami wandalizmu, które miały miejsce na 
ul. Kopcowej w dniu 17.10.2020 r. około godz. 23:00 zaproponowała, aby przejrzeć 
monitoring miejski i sprawdzić czy nie zostały również dokonane jakieś zniszczenia w okolicy 
rynku. 

 
 

11. Radny Piotr Świerkosz: 
- poinformował, że nie świeci lampa na osiedlu Chemików przy garażach (lampa nr 3/30), 
- zwrócił się o podjęcie działań mających na celu doświetlenie odcinka drogi od DK GAMA 

w kierunku Placu Nobla. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że przekaże sprawę Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Komunalnej do rozeznania. 
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 Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 8/2020 z posiedzenia komisji w dniu 
20.10.2020 r. 
 

za – 12 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 

 


