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PROTOKÓŁ NR 10/2020 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 08.12.2020 r. 

 
 

 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok. 

2. Plan pracy komisji na 2021 rok. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 9/2020 z posiedzenia komisji w dniu 17.11.2020 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 z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą do niego uwagi. 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1  
 
Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła planowane dochody oraz wydatki bieżące i majątkowe 
projektu budżetu na 2021 rok w zakresie kompetencji komisji.   
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Piotr Świerkosz, Jarosław Mokry, Marcin Nyga, pytano 

m. in.: 

- jakie nieruchomości przewiduje się do zbycia w ramach planowanych dochodów ze sprzedaży 

nieruchomości, 

- o zadania, na realizację których planuje się pozyskać środki zewnętrzne; status zadań, które są 

w trakcie oceny merytorycznej; zadania, które zostały złożone w programie a w chwili obecnej nie 

znajdują się w budżecie,  

- czy poziom usług, który funkcjonował w obecnym roku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

będzie utrzymany również w przyszłym roku, 

- jakie zakresy prac remontowych będzie można wykonać w ramach środków na drogi publiczne 

gminne i drogi wewnętrzne, 

- o przebudowę ul. Słowackiego i Latochy, 

- o harmonogram realizacji centrów przesiadkowych etap I i II. 

 

Radny Stanisław Jurecki zwrócił się o przegłosowanie wniosku: 

„Komisja Gospodarki wpisuje do budżetu na rok 2021 zadanie – wykonanie ostatniego etapu drogi do 

garaży w kwocie 150 000, 00 zł”.  
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Po przeprowadzeniu dyskusji, wnioskodawca przychylił się do propozycji Burmistrza Miasta, aby 

wniosek zmienić jako okołobudżetowy i nadać mu brzmienie: 

 

Wniosek 1 
Komisja Gospodarki wnioskuje o wprowadzenie w 2021 roku do budżetu w pierwszej kolejności, po 
pojawieniu się wolnych środków, zadania pn. "Budowa drogi do garaży ostatni etap" z kwotą  
150 000,00 zł.  
 
Przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie:                                                  
   

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

Wniosek został przyjęty większością głosów. 

 

W toku dalszej dyskusji, w której głos zabrali radni Natalia Grosman, Agnieszka Demska-Furgał, 

Krystyna Wróbel, Barbara Panek-Bryła, pytano m. in.:     

- jak Burmistrz Miasta zapatruje się na złożone przez radnych propozycje w tym tygodniu, czy 

wszystkie mogą liczyć na akceptację, 

- czy kwoty wyszczególnione dla poszczególnych działów będą kwotami ostatecznymi, czy też 

planuje się zwiększenie dlatego, że są one mniejsze od przewidywanego wykonania w bieżącym 

roku, 

- czy w dziale gospodarki komunalnej znajduje się wnioskowana przez radnych kwota 40 000,00 zł 

na konserwację rowów przy ścieżce rowerowej w obrębie Bierunia Nowego, 

- czy gmina otrzymywała jakąkolwiek korespondencję z ministerstw branżowych lub od wojewody, 

marszałka w sprawie ewentualnych fiszek bądź zadań do realizacji w ramach instrumentu Next 

Generation na rzecz odbudowy zwiększenia odporności, 

- czy zostały zabezpieczone środki w budżecie na oznakowanie parkingów położonych w strefie 

zamieszkania przy drodze wewnętrznej ul. Węglowej w rejonie bloków 37-39, 45-47, 61-69, 95-

103 oraz 109-105. 

 

Ponadto radni Krystyna Wróbel, Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga poruszyli sprawy dotyczące m. in.: 

- przeznaczenia w miarę możliwości środków finansowych na malowanie dzwonnicy w kaplicy przy 

ul. Soleckiej, 

- utwardzenia terenu za Kopcem, 

- braku odprowadzenia wód deszczowym z ulic w centrum miasta, 

- remontu ul. Słowackiego i Latochy, 

- potrzeby wykonania gruntownego remontu ul. Słowackiego, Latochy, Kopcowej, 

- konieczności zastanowienia się w jaki sposób zadziałać, aby w przyszłości móc zrealizować 

wszystkie zadania, na które są projekty ze środków zewnętrznych.  

 

Burmistrza Miasta, Skarbnik Miasta, Zastępca Burmistrza, Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Remontów udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy.  

 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
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Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na rok 2021 w zakresie działów 
pozostających w kompetencji komisji z uwzględnieniem wydatków majątkowych.                                                                                              
 

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

Opinia została przyjęta większością głosów. 

 
 
Ad 2 
 
Członkowie komisji zapoznali się oraz omówili plan pracy komisji na 2021 rok.  
 
Po przeprowadzeniu dyskusji w temacie, w której udział wzięli radni Marcin Nyga, Agnieszka Demska-
Furgał, Krystyna Wróbel oraz Burmistrz Miasta komisja przyjęła następującą opinię:  
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje propozycje planu pracy komisji na rok 2021.   
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
 
                                                                 
Ad 3 
 

1. Radny Stanisław Jurecki zwrócił się o wyczyszczenie kratek ściekowych na ul. Granitowej.  
Burmistrz Miasta poinformował, że czyszczenie zostanie zlecone. 
 

2. Radny Piotr Świerkosz zgłosił potrzebę uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi 
dojazdowej od ul. Chemików (powiatowej) w kierunku do „Familii-Med.” i „Medicoru”. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował, że sprawa będzie rozeznana.  
 

3. Radna Natalia Grosman zwróciła się o uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi 
ul. Wiosennej, na odcinku jadąc od ul. Warszawskiej w kierunku przepustu, przed 
przepustem.  

 
4. Radny Damian Gerycki zapytał o zasadę działania oświetlenia nowego przejścia dla pieszych 

w ciągu DK44 w rejonie ul. Kościelnej, które nie zawsze świeci. 
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnego o złożenie zapytania w formie pisemnej, na które po 
sprawdzeniu zostanie udzielona odpowiedź. 
 

5. Radny Stanisław Jurecki zapytał co zostało zrobione w sprawie pęknięć w nawierzchni jezdni 
ul. Granitowej. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował, że sprawa zostanie rozeznana. 
 

6. Radna Agnieszka Demska-Furgał zaproponowała, aby na czas trwania remontu ul. Węglowej 
nadsypać duży spad drogi przy śmietniku w rejonie bloku 95-103, który stwarza problemy 
z wywozem odpadów komunalnych. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował, że sprawa zostanie rozeznana 
i przekazana wykonawcy, aby nie było utrudnień na etapie realizacji zadania.  
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7. Radna Maria Sitko zwróciła się o podjęcie interwencji w sprawie uzupełnienia ubytków 
w poboczu drogi ul. Turystycznej w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską. 

 
8. Radny Piotr Świerkosz: 

a) poinformował o bardzo złym stanie sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chemików od 
zjazdu przy tzw. sklepie "Kasia" na osiedlu w kierunku Placu Nobla – zapytał co w tym 
zakresie udało się ustalić, czy gmina może liczyć na jakieś działania ze strony TAURON-u, 

b) zapytał, kiedy zostanie wymieniony spalony reflektor na transformatorze, który oświetla 
śmietnik, 

c) poruszył sprawę nieświecącej lampy przy garażach na osiedlu Chemików.  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, że: 
- lampa przy garaż jest naprawiona, jutro ma być zamontowana, 
- naświetlacz jutro zostanie zamontowany, 
- zostanie ponowione pismo do TAURON-a w tej sprawie. 
 

9. Radny Tomasz Pyda zapytał, kiedy zostanie podłączone oświetlenie łącznika pieszo-
rowerowego pomiędzy ul. Dyrdy i ul. Mielęckiego. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował, że ustali ostateczny termin załatwienia 
sprawy i udzieli odpowiedzi radnemu. 
 

10. Radna Barbara Panek-Bryła poinformowała, że na skutek załamywania się krawędzi jezdni na 
ul. Kopcowej podczas opadów deszczu powstają zastoje wody i budynki są ochlapywane 
przez przejeżdżające samochody wodą z drogi. 

 Burmistrz Miasta poinformował, że inspektor ds. drogowych dokona wizji w terenie.  
 
 
Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 9/2020 z posiedzenia komisji w dniu 
17.11.2020 r. 
 

za – 13 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 

 


