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PROTOKÓŁ NR 7/2022 
z posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 16.08.2022 r.  
 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Komunikacja publiczna w Mieście. 
3. Realizacja wniosków Komisji za II kwartał 2022 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., 

b) w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Województwa Śląskiego pod nazwą 
"Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg 
wojewódzkich", 

c) w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia  
20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 
Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za 
korzystanie z nich, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy. 

5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 6/2022 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 21.06.2022 r.  

 
 
Ad 1 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Świerkosz otworzył posiedzenie Komisji. Przywitał 

zaproszonych Gości oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych 

na sali Radnych pozwala na prawomocne podejmowanie uchwał, stanowisk i opinii. Zapytał czy 

wszyscy Radni otrzymali materiały wraz z zawiadomieniem i czy wnoszą uwagi. Radni nie zgłosili uwag 

do otrzymanego materiału. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki powiadomił, że projekt Uchwały dotyczący nieodpłatnego 

przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości procedowany będzie na posiedzeniu Komisji  

w miesiącu wrześniu. 

Ad 2 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus przystąpił do omówienia tematu 
„Komunikacji publicznej w mieście”. 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Radny Stanisław Jurecki, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marcin Nyga, Radny Jarosław Mokry, Radna Barbara Panek-Bryła, Radna Agnieszka Demska-Furgał,  
poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: wznowienia rozmów w sprawie ilości kursów linii 
autobusów na trasie Tychy-Bieruń-Oświęcim, głosów ze strony mieszkańców miasta wpływających  
do Urzędu dotyczących zwiększenia liczby lub zmiany częstotliwości kursów linii autobusowych, 
rewitalizacji linii kolejowej relacji Oświęcim-Orzesze, zmiany siatki połączeń linii autobusowej 
związanej z  Centrum Przesiadkowym w Bieruniu Nowym, dowozu uczniów do szkoły z rejonu  
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ul. Borowinowej, wznowienia rozmów z miastem Oświęcim w sprawie zwiększenia połączeń 
komunikacyjnych.   
Odpowiedzi udzielili: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Burmistrz Miasta Krystian 
Grzesica, Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie następujące Stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje funkcjonowanie komunikacji publicznej w mieście w obecnym 
zakresie i zwraca uwagę na konieczność zintensyfikowania wysiłków miasta na rzecz reaktywacji 
połączenia kolejowego relacji Bieruń-Tychy, a także zwiększenia połączeń autobusowych pomiędzy 
Bieruniem i Oświęcimiem. Jednocześnie zwraca uwagę na konieczność skorelowania komunikacji 
autobusowej z komunikacją kolejową, tak by było możliwe niezakłócone korzystanie przez 
podróżujących z tego połącznia w ramach Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym. 
 

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

 Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 13 głosach za. 
 
Ad 3  
 
Realizację wniosków Komisji za II kwartał przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał poniższe Stanowisko pod 
głosowanie: 
 
Stanowisko 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje realizacje wniosków Komisji za II kwartał 2022 roku.  
 

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

 Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 13 głosach za. 
 
 
Ad 4 

Komisja Gospodarki przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Tychach S.A., 
 

 
Do projektu uchwały wprowadził Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Radna Maria Sitko, Radny Stanisław Jurecki, Radna Barbara 
Panek-Bryła poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: opinii z Wód Polskich dotyczącej wpływu 
planu rozwoju i modernizacji na wysokość taryfy opłaty za wodę, złej jakości wody, szczególnie  
w dzielnicy Ściernie, braku wody w wyniku awarii na ul. Granitowej i Węglowej która nie została 
odpowiednio wcześniej ogłoszona, nieuwzględnienia ul. Kopcowej w bieżącej przebudowie sieci 
wodociągowej.  
Odpowiedzi udzielili: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pani Monika Siejka z RPWiK  
w Tychach, Burmistrz Miasta. 
 



3 
 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie: 
 

Stanowisko 3: 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów, przy 12 głosach za, 1 wstrzymujący się. 
 
 

b) w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Województwa Śląskiego pod nazwą "Zarządzanie 
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich", 
 

Do projektu uchwały wprowadził Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Głos zabrał Radny Jarosław Mokry. Zapytał o to, jakie konsekwencje finansowe poniesie budżet 
miasta, jakich możemy się spodziewać wpływów do budżetu z tego tytułu oraz czy gmina zarządza 
przystankami na drogach powiatowych. Przewodniczący Komisji Gospodarki stwierdził, iż mowa 
bardziej o administrowaniu niż zarządzaniu przystankami.  
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie: 
 
Stanowisko 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z właściwości 
Województwa Śląskiego pod nazwą "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi  
w ciągu dróg wojewódzkich", 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 13 głosach za. 
 
 

c) w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia  
20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie  
z nich. 

 
Do projektu uchwały wprowadził Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Radny Stanisław Jurecki zapytał, czy zmiany generują koszty. 
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
Stanowisko 5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 
Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 13 głosach za. 
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d) w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy. 

 
Do projektu uchwały wprowadził Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga. Poprosił o doprecyzowanie czasu 
trwania nowej umowy. Następnie głos zabrał Radny Jarosław Mokry. Zapytał o szacowany koszt 
najmu, czy jest on na tym samym poziomie co w obiekcie na Jajostach. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie: 
 
Stanowisko 6 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem  
na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 13 głosach za. 
 
Ad 5 
 
W tym punkcie posiedzenia jako pierwszy głos zabrał Radny Stanisław Jurecki. Zapytał o obiecany 
system roweru metropolitarnego. Następnie głos zabrała Radna Agnieszka Demska-Furgał. Zgłosiła 
potrzebę wyrysowania koperty przy przejściu dla pieszych na osiedlu przy ul. Węglowej 75-81.  
W dalszej części głos zabrał Radny Jarosław Mokry. Pytanie dotyczyło działań jakie podjęło miasto 
odnośnie połączenia rowerowego Bierunia z Oświęcimiem, z Tychami. Radny zapytał, czy były 
prowadzone rozmowy z Kopalnią na temat preferencyjnego traktowania naszych mieszkańców 
odnośnie zakupu paliwa stałego. Radna Maria Sitko zapytała o połączenie rowerowe Ścierni 
z Bojszowami. Zasygnalizowała również prośbę mieszkańców o umieszczenie monitoringu na budynku 
Przedszkola przy ul. Kamiennej. Zapytała o możliwość złożenia wniosku o interwencje do BEPIK-u   
w zakresie odpowiedzialności za przyłącze kanalizacyjne. Radny Stanisław Jurecki zapytał, czy place 
zabaw na terenie miasta nadal są zamykane na noc? 
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą, aby wpłynąć na wykonawcę inwestycji Centrum 
Przesiadkowego w Bieruniu Starym o zintensyfikowanie prac. Radna Maria Sitko zapytała o łącznik 
Barańca z ul. Krakowską. Radna Barbara Panek-Bryła zwróciła uwagę na konieczność nadzoru nad 
inwestycją. Ponadto zapytała o harmonogram koszenia wałów potoku Stawowego, o nową nakładkę 
na ulicy Gajowej, o pismo w sprawie ograniczonej widoczności na ul. Homera. Przewodniczący Komisji 
Gospodarki poprosił o: ogrodzenie łąki kwietnej na osiedlu przy ul. Chemików, rozważenie możliwości 
zamontowania monitoringu, co miałoby chronić przed dewastacja na budynku przy  
ul. Chemików 39, wytyczenie chodników pomiędzy wspólnotami na ul. Chemików 1-83, 85, 87, 89, 91, 
przejecie ich na rzecz gminy, uprzątniecie nakładki asfaltowej po remoncie kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Chemików 125-139.  
Radny Stanisław Jurecki odniósł się do kwestii przejmowania na rzecz gminy chodników przy 
wspólnotach mieszkaniowych.  
Na wszystkie powyższe kwestie odpowiedzi udzieli Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza. 
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Ad 6 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie Protokół nr 6/2022 z posiedzenia Komisji 
Gospodarki z dnia 21.06.2022 r. 
 

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

 Komisja większością głosów przyjęła protokół, przy 12 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki 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 

 

 

 


