
PROTOKÓŁ NR 8/2022 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, które odbyło się  

w dniu 20.09.2022 r. 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Infrastruktura domów kultury – stan i potrzeby. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 7/2022 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 16.08.2022 r.  

 
Porządek posiedzenia został podzielony na część objazdową oraz część stacjonarną. 
 
Ad 1 
Otwarcie posiedzenia miało miejsce podczas części objazdowej, które obejmowało wizytację 
następujących obiektów: 
1.Domu Kultury Remiza,  
2. Dom Kultury GAMA, 
3. Kinoteatr Jutrzenka.  
 
Część stacjonarna posiedzenia odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, gdzie 
kontynuowano porządek posiedzenia. 
 
Ad 2 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Świerkosz wznowił posiedzenie Komisji wskazując na 
zapoznanie się ze stanem technicznym i potrzebami Domów Kultury podczas części objazdowej 
następnie przedstawił stanowisko, które poddał pod głosowanie: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Gospodarki po dokonanym objeździe domów kultury mieszczących się na terenie Bierunia 
pozytywnie ocenia stan infrastruktury wynikający z bieżącej konserwacji obiektów i jednocześnie 
wskazując na konieczność: 
 

 wykonania kompleksowej dokumentacji obejmującej modernizację wnętrza domu kultury Gama, 

 zakup nagłośnienia Sali widowiskowej w domu kultury Gama wraz  
z zakupem widowni modułowej,  

 pomalowanie ścian głównej Sali domu kultury Jutrzenka,  

 wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu domu kultury Jutrzenka.  
 

Komisja Gospodarki wnioskuje by koszty tych zadań przedstawić Radzie Miejskiej przed 
podejmowaniem tegorocznych decyzji dotyczących przyszłorocznego budżetu.  
Komisja Gospodarki wnioskuje o wszczęcie procedury przekazania budynków Domu Kultury Remiza, 
Domu Kultury Gama i Domu Kultury Jutrzenka w trwały zarząd Bieruńskiego Ośrodka Kultury  
w Bieruniu.  
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 



Przewodniczący Komisji Gospodarki przywitał zaproszonych Gości. Wspomniał, że w czasie objazdu 
Domów Kultury towarzyszyła Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Joanna Lorenc. 
 
Ad 3 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga przedstawił projekt 
uchwały.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazw odcinkom dróg 
położonym na terenie gminy Bieruń 
 

za – 8  głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 

b) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Bieruniu 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki. 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego 
Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Bieruniu 
 

za – 7  głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głosów  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
Do posiedzenia dołączyli: Radna Maria Sitko, Radny Damian Gerycki, Radna Agnieszka Demska-
Furgał. Od tej pory w obradach uczestniczy 11 Radnych. 
 
Ad 4 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawił materiał 
zawierający możliwości opracowania nowych dokumentacji projektowych dla budowy, rozbudowy  
i przebudowy odcinków dróg na terenie miasta w zakresie ul. Powstańców Śląskich, ul. św. Kingi,  
ul. Kolejowej, ul. Słonecznej, ul. Wita. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poruszył kwestie kosztów związanych z dokumentacją 
projektową, wykupem gruntów, wykonaniem drogi, rozważenia wyboru drogi do realizacji  
w przyszłorocznym budżecie. Podczas dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, Radny 
Stanisław Jurecki wypowiedzieli się w sprawie ul. Wita; ul. Słonecznej. Następnie swoją opinię 
wyraziła Radna Natalia Grosman. Przewodniczący Rady Miejskiej, Radna Krystyna Wróbel poruszyli 
jeszcze kwestie związane z wykupem gruntów. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
i Nieruchomości oraz Burmistrz Miasta Krystian Grzesica na bieżąco udzielali odpowiedzi  
i wyjaśnień. 
 



Wobec braku dalszych głosów w dyskusji i przedyskutowaniu treści stanowiska Przewodniczący 
Komisji Gospodarki odczytał uzgodnione stanowisko i poddał je pod głosowanie: 
 
Stanowisko 2 
Komisja Gospodarki po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi możliwości opracowania nowych 
dokumentacji projektowych dla budowy, rozbudowy i przebudowy odcinków dróg na terenie miasta 
rekomenduje zabezpieczenie środków finansowych na lata 2023-2024 na wykonanie dokumentacji 
projektowych budowy dróg ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte  
z ul. Skowronków) oraz ul. Słonecznej 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
 Na wniosek Radnej Natalii Grosman, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
i Nieruchomości przedstawił szczegóły dotyczące projektu budowy drogi S1 na terenie Miasta. 
 
Radna Natalia Grosman podziękowała za zorganizowanie spotkania i podzieliła się ze swoimi 
spostrzeżeniami m. in. w zakresie dostępu do lasu przez Mieszkańców, tematu kładki oraz kosztów  
z tym związanych, śladu pieszo-rowerowego na poziomie ul. Bijasowickiej. Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości zaprezentował warianty przejścia do lasu. 
Radny Walenty Magiera, Radna Maria Sitko, Radny Jarosław Mokry, Radna Agnieszka Demska-
Furgał, Radny Damian Gerycki poruszyli m. in. kwestie uściślenia nazewnictwa „kładka”; 
wskazywanych problemów likwidacji możliwości przejazdu pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią 
przez S1 dla ruchu kołowego i służb ratowniczych sprzętu rolniczego; szerokości planowanej drogi 
serwisowej; drogi serwisowej na ul. Turystycznej; przejścia dla zwierząt; przewidywanych miejsc 
odpoczynku typu stacja benzynowa, MOP, rezerwacji miejsc postojowych; planowanego oświetlenia 
obwodnicy Bierunia i jego utrzymania; zabezpieczenia terenów inwestycyjnych; powierzchni zajętej 
pod omawianą inwestycję; podziału Miasta; zmiany krajobrazu naszego Miasta; poszerzenia obiektu 
inżynieryjnego i wprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego. Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości na bieżąco udzielał odpowiedzi i wyjaśnień. 
 
Po wyrażeniu swoich opinii przez Radną Natalię Grosman, Radną Marię Sitko, Radnego Walentego 
Magierę, Przewodniczącego Komisji Gospodarki w zakresie zgłaszanych uwag i wniosków 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie wniosek Radnej Natalii Grosman. 
  
Wniosek 1 
Komisja Gospodarki popiera dotychczasowe działania mające na celu doprowadzenia do budowy 
kładki pieszo-rowerowej nad drogą S1 i wnioskuje o intensyfikację prac w tym zakresie 
 

za – 8  głosów  przeciw – 3 głosy  wstrzym. – 0 głosów  

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 8 głosach za, 3 przeciw. 
 
 
 Prezes Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Krzysztof Wilk realizując 
wniosek Komisji Gospodarki z 15.02.2022 r. przedstawił analizę zasadności ekonomicznej  
i technicznej rozbudowy Oczyszczalni Ścieków przy ul. Chemików dla perspektywy przyjęcia ścieków  
z osiedla Homera i pozostałych obszarów Miasta ulegających nieustannemu rozwojowi w segmencie 
przedsiębiorstw i zabudowy mieszkaniowej. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki podsumował przedstawione informacje.  
 



 W dalszej części punktu spraw bieżących głos zabrali: 
 
- Radny Walenty Magiera, który poprosił o przeanalizowanie możliwości zmiany zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie przesunięcia bezwzględnej linii w obszarze ul. Jagiełły, ul. Porąbek (przez 
działkę wnioskujących właścicieli przeprowadzono rurociąg kanalizacji sanitarnej); 
 
- Burmistrz Miasta, który poinformował, że 22 września o godz. 14: 30 na płycie Rynku w Bieruniu 
nastąpi przekazanie darowanie samochodu dla Miasta partnerskiego Ostroga; 
 
- Przewodniczący Komisji Gospodarki, który poruszył sprawę ciągu przejść dla pieszych na  
ul. Chemików, w okolicy skrzyżowania ul. Kopcowej z ul. Chemików; wystosowania wniosku do PZD  
w zakresie zmiany organizacji ruchu (stworzenie przejścia dla pieszych w ciągu ścieżki pieszo-
rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Chemików przy skrzyżowaniu z ul. Wita). 
 
Ad 5  
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 7/2022 z posiedzenia Komisji 
Gospodarki z dnia 16.08.2022 r. 

 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
 
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 
 

 


