
PROTOKÓŁ NR 8/2021 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 21.09.2021 r. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Raport z realizacji prac remontowych w ramach „Planu rozwoju  sieci  dróg gminnych”.  
2. Realizacja wniosków komisji za II kwartał 2021 r.  
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022, 

b) w sprawie przyjęcia prowadzonego zadania publicznego z właściwości Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej 
Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu realizowanego w ramach projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń”. 

4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołu nr 7/2021 z posiedzenia komisji w dniu 23.08.2021 r. 

 
Przewodniczący Komisji Piotr Świerkosz otworzył posiedzenie komisji oraz przywitał wszystkich 
znajdujących się na Sali. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych 
decyzji.  
Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego materiału. Porządek posiedzenia komisji został przyjęty 
poprzez aklamację. 
 
Ad 1 
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Bialik szczegółowo przedstawił raport 
z realizacji prac remontowych w ramach Planu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych wykonanych do  
31 sierpnia 2021 r.  
Przewodniczący Komisji pytał o zasadność zebrań  podkomisji ds. dróg. W trakcie dyskusji głos zabrał 
Radny Marcin Nyga, który pytał o zagrożenia związane z terminowością zadań inwestycyjnych, 
ryzykiem przesunięcia terminu oraz problemów kadrowych. Odniósł się do  głosowań związanych  
z zadaniami typu zaprojektuj i wybuduj. Pytał również o zasady kolejnych naborów i ilości braków 
kadrowych w Wydziale Inwestycji i Remontów. Radna Agnieszka Dembska-Furgał zapytała  
o kwestie przebudowy wodociągu na ulicy Węglowej oraz harmonogramu wykonania tych prac.  
Radny Walenty Magiera zwrócił uwagę na właściwą nazwę ul. bocznej Bijasowickiej oraz poprosił  
o przedstawienie zakresu prac wykonywanych na ul. Szkolnej, Groblanej i Miodowej. Poruszył 
kwestię łatania dziur, poprawek  na świeżo oddanej ul. Szkolnej.  Radna Natalia Grosman poruszyła 
temat remontów bieżących  dotyczących ul. Wiosennej tj. technologii łatania ubytków, planów 
inwestycyjnych drogi rowerowej relacji Tychy – Bieruń. Radny Edward Andrejczuk poruszył kwestię 
procesu projektowego, odbioru dokumentacji oraz dalszych inwestycji drogowych ulicy 
Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej, możliwości  zastosowania outsourcingu. Radny 
Damian Gerycki poruszył temat standardu budowy progów zwalniających z kostki brukowej, takich 
jak powstały na ul. Krakowskiej. Radna Krystyna Wróbel zapytała o kwestię własności terenów na  
ul. Rubinowej. Radny Jarosław Mokry odniósł się do problemów własności związanych z realizacją 
inwestycji bocznej ul. Korfantego. 
Szczegółowych odpowiedzi w powyższych kwestiach udzielili Zastępca Naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Remontów Andrzej Bialik, Inspektor Aneta Gąska oraz Zastępca Burmistrza Sebastian 
Macioł. 
 
  



Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie 
stanowisko: 
 
Opinia 1 
Komisja pozytywnie opiniuje Raport z realizacji prac remontowych w ramach „Planu rozwoju  sieci  
dróg gminnych”. 
 

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

  
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 2  
Komisja przystąpiła do zaopiniowania Realizacji wniosków komisji z II kwartału 2021 r. 
 
Przewodniczący Komisji wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizację wniosków komisji za II kwartał 2021r. 
 

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

 
Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza. 
W czasie dyskusji Przewodniczący Komisji oraz Radni Marcin Nyga, Walenty Magiera, Damian 
Gerycki, Edward Andrejczuk, Krystyna Wróbel poruszyli sprawy związane  
z zimowym utrzymaniem dróg, w tym dróg powiatowych przez Gminę, wypracowaniem 
porozumienia w kwestii odśnieżania, kalkulacji i zwrotu kosztów, zaproszenia do dyskusji 
przedstawicieli Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, odpowiedzialnością oraz podniesieniem 
bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg, pokrycia ewentualnego deficytu czy też ryzyka 
finansowego.  Zastępca Burmistrza udzielił szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień na poruszone  
w tym temacie sprawy. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 3 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania  
z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych  
w sezonie zimowym 2021/2022. 
 

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

 
Komisja większością głosów przyjęła opinię. 



 
b) w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z właściwością Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego w zakresie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Liceum 
Ogólnokształcącego w Bieruniu realizowanego w ramach projektu pod nazwą 
„Modernizacja Energetyczna Budynków użyteczności publicznej w Gminnie Bieruń”. 

  
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Bialik.  
W czasie dyskusji Przewodniczący Komisji pytał o orientacyjną wysokość kosztów remontowanej 
części sali, inwestowania środków gminnych na powiatowym obiekcie.   
Zastępca Burmistrza szczegółowo wyjaśnił poruszane zagadnienia. 
 
Przewodniczący Komisji wobec braku głosów w dyskusji,  poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 4 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzonego 
zadania publicznego z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie termomodernizacji 
budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu realizowanego w ramach projektu 
pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń”. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
Ad 4 
Radny Damian Gerycki zapytał na jakim etapie jest przejęcie odcinka ul. Granitowej w okolicach 
stołówki kopalni, odcinek drogi jednokierunkowej ze sklepem Lewiatan. Zastępca Burmistrza  
poprosił o przekazanie takiego zapytania na piśmie, odpowiedzi udzieli Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami. 
Radna Agnieszka Demska-Furgał odniosła się do dyskusji dotyczącej braków kadrowych. Powiedziała, 
żeby   inwestować we własnych pracowników, aby zachęcać do dofinansowania  kursów, studiów 
podyplomowych czy inżynierskich. Zastępca Burmistrza wyjaśnił kwestie problemów kadrowych. 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy Gmina ma możliwość zatrudnienia kierownika do konkretnych 
projektów. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza. 
Radna Agnieszka Demska-Furgał wyraziła swoją propozycję wystosowania ogłoszenia do 
Pracowników Urzędu Miejskiego, związanego z dokształcaniem zawodowym. 
Radny Edward Andrejczuk stwierdził, że kwestią czasu będzie wprowadzenie outsourcingu, 
zaproponował spotkanie z sąsiadującymi jednostkami  aby wypracować porozumienie w wyborze 
wspólnej firmy obsługującej kilka okolicznych jednostek samorządu terytorialnego i sprawującej 
nadzór nad inwestycjami. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
 
Wniosek 1 
Radny Marcin Nyga wystąpił z wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji dotyczącej braków 
kadrowych.  
 

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

  
Komisja większością głosów przyjęła wniosek. Jedna osoba nie oddała głosu. 
 



Jarosław Mokry poinformował, że w dniu wczorajszym tj. 20.09.2021 r. członkowie komisji podjęli 
propozycję, w związku z tematem przewodnim przyszłej Komisji Bezpieczeństwa i Komisji 
Gospodarki, jakim jest temat górnictwa, aby wszelkie pytania, złożyć w formie pisemnej, do końca 
tygodnia. Pozwoli to na precyzyjne i dokładne przygotowanie się przedstawicieli Kopalni. 
Radna Barbara Panek-Bryła podjęła kwestie funkcjonowania PSZOK  w Bieruniu Starym na   
ul. Chemików. Tworzenia się korków przed PSZOK-ami w godzinach szczytowych popołudniu oraz  
w soboty ok. godz. 11 oraz zdarzeń odmowy przyjęcia śmieci przez obsługę. Radna zaapelowała  
o usprawnienie działań PSZOK-ów w tych godzinach. Radna zwróciła uwagę na przystanek 
autobusowy przy ul. Oświęcimskiej, chodzi o zatoczkę dla autobusów. Mieszkańcy pytają o własność 
tego terenu i czy można coś z tym zrobić. Zapytała, czy do Urzędu Miasta dotarło drogą internetową 
pismo ws. Przystanku autobusowego na ul. Oświęcimskiej. Zastępca Burmistrza udzielił obszernej 
odpowiedzi. 
Radna Maria Sitko przedstawiła prośbę mieszkańców Jajost o postawienie lustra na złączeniu się 
ulicy Potokowej ze Wspólną. Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi. 
Przewodniczący Komisji podjął kwestie oświetlenia na ul. Chemików powiatowej od ul. Sportowej do 
bramy NitorErg oraz terminu realizacji wymiany oświetlenia, posiłkowaniem się oprawami  
z ul. Krakowskiej czy też kwestię uzyskania dofinansowania na budowę  tego oświetlenia,  
a także kwestie etapu postępowania przetargowego na przyszłoroczne koszenie traw. Zastępca 
Burmistrza w powyższych kwestiach udzieli szczegółowych odpowiedzi. 
 
Ad 5 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 7/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
23.08.2021 r. 
 

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

  
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół 
 
Przewodniczący Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Arleta Urbańczyk 
  

 Przewodniczący Komisji Gospodarki 

 PIOTR ŚWIERKOSZ 


