
PROTOKÓŁ NR V/2021 
 

z obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, która odbyła się w dniu 27 maja 2021 r.  
w trybie zdalnym 

 
 
Obecni: 

1.   Na stan 15 radnych:    obecnych   15 
   nieobecnych    0 
   usprawiedliwionych   0 
 

2. Burmistrz Miasta Krystian Grzesica, Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł, Sekretarz Miasta 
Jolanta Sałęga, Skarbnik Miasta Dorota Przybyła, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
Komendant Straży Miejskiej, Radca Prawny, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów 
Urzędu Miejskiego. 

 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji. 

6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji. 

7. Wolne głosy. 

8. Raport o stanie miasta – przedstawienie i debata.  

9. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta. 

9.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 r. 

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2020 rok. 

11. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

11.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu 

wykonania budżetu miasta za 2020 rok. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.  

13. Blok informacyjny. 

14. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu. 

 

 

Ad 1 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga działając na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., art. 20 ust. 1 otworzył obrady V sesji Rady Miejskiej 
w Bieruniu, które odbyły 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.  
Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w obradach sesji rady.  
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Ad 2 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy wszyscy otrzymali zawiadomienie z zaproponowanym porządkiem 
obrad i projektami uchwał oraz czy wnoszą o jego poszerzenie, ograniczenie lub zmiany.  
 
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 
 
 
Ad 3 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z IV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
w dniu 29.04.2021 r.  
 
 Nazwisko i imię radnego Głos 

1. Andrejczuk Edward ZA 
2. Bobla Walenty ZA 
3. Czapiewski Dariusz ZA 
4. Demska-Furgał Agnieszka -  
5. Gerycki Damian ZA 
6. Grosman Natalia - 
7. Jurecki Stanisław ZA 
8. Magiera Walenty ZA 
9. Mokry Jarosław ZA 
10. Nyga Marcin ZA 
11. Panek-Bryła Barbara ZA 
12. Pyda Tomasz ZA 
13. Sitko Maria ZA 
14. Świerkosz Piotr ZA 
15. Wróbel Krystyna ZA 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad 4 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że zmian kadrowych w okresie międzysesyjnym nie było. Zgodnie 
z wnioskiem z poprzedniej sesji informacja o przetargach została przesłana radnym w formie 
pisemnej.  Uzupełnił sprawozdanie, które radni otrzymali w formie pisemnej o informacje, które nie 
zostały w nim ujęte a dotyczące m. in.: prac na ul. Lompy, Ligonia, Rubinowej; przebudowy linii 
średniego napięcia na ul. Węglowej wewnętrznej; przebudowy budynku dworca kolejowego – 
Centrum Przesiadkowe nr 1; budowy nasypu i kanalizacji deszczowej na ul. Ekonomicznej; naboru 
wniosków do „Zielonego Budżetu”; rozpoczęcia działalności punktu szczepień powszechnych 
w Bieruniu; stanu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli. 
    
 
Ad 5 
 
Sekretarz Miasta poinformowała, że uchwały podjęte na sesji w dniu 29 kwietnia br. zostały przesłane 
do organów nadzoru. Do tej pory nie wpłynęły żadne uwagi do ww. uchwał. 
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Ad 6 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Gospodarki, Społecznej i Finansów przedstawili opinie 
i stanowiska podjęte na posiedzeniach komisji w maju br. bez opinii dotyczących tematu głównego 
i projektów uchwał będących w porządku obrad dzisiejszej sesji.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja przeprowadziła kontrolę w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej oraz przedstawił wniosek podjęty na posiedzeniu komisji.  
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
wpłynęła petycja ws. poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK, która pozostała bez rozpatrzenia 
w związku z brakami formalnymi. 
 
Radne Natalia Grosman oraz Agnieszka Demska-Furgał dołączyły do obrad rady. 

Od tej chwili w obradach rady uczestniczy 15 radnych. 

 
 
Ad 7 
 
Przewodniczący Rady: 
- poinformował, że będzie składał interpelację w sprawie realizacji zadania „Przebudowa 

ul. Rubinowej” w związku z uwagami mieszkańców odnośnie konkretnych rozwiązań projektowych, 
widocznych usterek oraz problemów w kontaktach z osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie 
Miejskim za tą inwestycję, 

- zapytał czy zostały podjęte działania w celu sunięcia szkody związanej z zainstalowaniem na powrót 
wyrwanych tablic z oznaczeniem szlaku historycznego na Grobli. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, że tablice powinny zostać zabetonowane 
na nowo w przyszłym tygodniu.  
Burmistrz Miasta poinformował, że zgłoszenia mieszkańców dotyczące braku odpowiedzi ze strony 
urzędu na ich wnioski są jednym z najpoważniejszych wniosków, które trzeba bardzo wnikliwie badać. 
Kiedy sprawdza się czy wniosek został złożony, przez kogo, na jaki adres, czy była odpowiedź lub nie 
bardzo często okazuje się, że zdecydowana większość takich zgłoszeń jest nieprawdziwa (domownik 
odebrał korespondencję, był telefon a nie pismo). Zdarza się również, że brak jest jakieś odpowiedzi 
i tego typu sytuacje urząd stara się z pełną konsekwencją i stanowczością wyeliminować, bo sytuacja 
taka jest niedopuszczalna. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o zawarcie informacji w interpelacji 
od jakiego mieszkańca był wniosek i z jaką datą. 
 
Radny Jarosław Mokry zapytał czy wpłynęła odpowiedź z KOWR na zapytanie dotyczące udrożnienia 
połączenia pomiędzy ul. Sadową i ul. Barbórki.  
Burmistrz Miasta zaproponował, aby radny w dniu jutrzejszym skontaktował się telefonicznie 
z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, sprawa zostanie od razu sprawdzona 
i udzielona odpowiedź.            
 
 
Ad 8 
 
Do tematu Raport o stanie miasta wprowadził Przewodniczący Rady, który poinformował, że rada 
będzie oceniać działania, na które miała faktyczny wpływ. Dodał, że raport to przedstawienie 
rzeczowej działalności Burmistrza Miasta i odbicie sposobu zarządzania gminą. Omówił elementy 
Raportu oraz sposób jego procedowania.    
 
Następnie Burmistrz Miasta przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Raport o stanie miasta.  
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Przewodniczący komisji: Bezpieczeństwa, Gospodarki, Społecznej i Finansów, przedstawili opinie 
w sprawie Raportu o stanie miasta.  
   
Przewodniczący Rady rozpoczął debatę nad raportem i poinformował, że nie było żadnych zgłoszeń 
od mieszkańców.  
 
Głos w debacie zabrali Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Wróbel, radna Natalia Grosman, radny 
Jarosław Mokry,  Przewodniczący Rady Marcin Nyga, którzy poruszyli kwestie dotyczące m. in.: 
aplikowania o środki zewnętrzne i skutecznego ich pozyskiwania mimo trudnego roku; dużej ilości 
zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta, w tym 23 zadań wspartych dofinansowaniem 
ze środków zewnętrznych; ograniczeń wynikających z pandemii w zakresie oferty sportowej 
i kulturalnej; rezygnacji z kolejnej edycji „Budżetu Obywatelskiego” i przeznaczenia zaoszczędzonych 
środków na wsparcie przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani przez COVID oraz Szpitala 
„Megrez”; ogromnej skali prac wykonanych w ubiegłym roku, co znalazło swoje odbicie 
w przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniu; przeniesiona do sieci części działalności co 
pokazało oddolną aktywność mieszkańców, grup lokalnych, stowarzyszeń, którzy chcieli w tej ofercie 
uczestniczyć; występujących bolączek związanych z zagrożeniem powodziowym miasta, jakością 
powietrza, przygotowaniem się do transformacji w związku z wygaszaniem kopalni; dobrze 
przeprowadzonego i wykonanego budżetu; skutecznego zarządzania i współpracy burmistrza z radą 
które sprawiły, że w zasadzie nie było sytuacji wzbudzających niepokój jakie będzie wykonanie tego 
budżetu zarówno pod względem finansowym jak i inwestycyjnym; przedefiniowania swojej 
działalności przez jednostki organizacyjne gminy i komórki organizacyjne urzędu z racji pandemii. 
 
Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji nad Raportem o stanie miasta, 
zamknął ten punkt porządku obrad. 
 
 
Ad 9 
 
Sekretarz Miasta wprowadziła do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Miasta Bierunia. 
 
Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji.  
 
Przewodniczący Rady, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia: 
 
 Nazwisko i imię radnego Głos 

1. Andrejczuk Edward ZA 
2. Bobla Walenty ZA 
3. Czapiewski Dariusz ZA 
4. Demska-Furgał Agnieszka ZA 
5. Gerycki Damian ZA 
6. Grosman Natalia ZA 
7. Jurecki Stanisław ZA 
8. Magiera Walenty ZA 
9. Mokry Jarosław ZA 
10. Nyga Marcin ZA 
11. Panek-Bryła Barbara ZA 
12. Pyda Tomasz ZA 
13. Sitko Maria ZA 
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14. Świerkosz Piotr ZA 
15. Wróbel Krystyna ZA 
 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Uchwała Nr V/1/2021 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 10 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego zostało przesłane w ustawowym terminie do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz przedłożone Radzie Miejskiej Bierunia. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 21 
kwietnia 2021 r. wydała pozytywną opinię w tym zakresie.  
Następnie przestawiła w formie prezentacji multimedialnej i omówiła wykonanie budżetu miasta 
za 2020 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o przestawienie opinii komisji 
w sprawie wykonania budżetu za 2020 r. 
 
Kolejno głos zabrali:  
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok w zakresie kompetencji komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego miasta za 2020 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała, że komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie 
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 rok w zakresie kompetencji komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu miasta Bierunia za rok 2020 w zakresie własnych kompetencji jak i wykonania całego 
budżetu.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia wraz z uzasadnieniem, który został przyjęty jednogłośnie, 
przy 4 głosach za. Następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 maja 2021 r. 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia za 2020 r.  
 
Przewodniczący Rady, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Bieruń za 2020 rok. 

 

 Nazwisko i imię radnego Głos 

1. Andrejczuk Edward ZA 
2. Bobla Walenty ZA 
3. Czapiewski Dariusz ZA 
4. Demska-Furgał Agnieszka ZA 
5. Gerycki Damian ZA 
6. Grosman Natalia ZA 
7. Jurecki Stanisław ZA 
8. Magiera Walenty ZA 
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9. Mokry Jarosław ZA 
10. Nyga Marcin ZA 
11. Panek-Bryła Barbara ZA 
12. Pyda Tomasz ZA 
13. Sitko Maria ZA 
14. Świerkosz Piotr ZA 
15. Wróbel Krystyna ZA 
 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Uchwała Nr V/2/2021 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 11 
 
Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta 
za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie uchwałę  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta 
za 2020 rok. 
 
 Nazwisko i imię radnego Głos 

1. Andrejczuk Edward ZA 
2. Bobla Walenty ZA 
3. Czapiewski Dariusz ZA 
4. Demska-Furgał Agnieszka ZA 
5. Gerycki Damian ZA 
6. Grosman Natalia ZA 
7. Jurecki Stanisław ZA 
8. Magiera Walenty ZA 
9. Mokry Jarosław ZA 
10. Nyga Marcin ZA 
11. Panek-Bryła Barbara ZA 
12. Pyda Tomasz ZA 
13. Sitko Maria ZA 
14. Świerkosz Piotr ZA 
15. Wróbel Krystyna ZA 
 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Uchwała Nr V/3/2021 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi Miasta absolutorium. Wyraził opinię, że 
przeprowadzone głosowania świadczą o tym, że Rada Miejska pozytywnie ocenia pracę Burmistrza 
Miasta w 2020 roku.  
 
Burmistrz Miasta podziękował z udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Podziękował wszystkim 
pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy oraz życzył im ciągłego zapału 
i wytrwałości, aby nie tracili chęci ponoszenia trudu działania. Podziękował również Radzie Miejskiej, 
która szczególnie w tym ciężkim roku 2020 wykazała się wielokrotnie zrozumieniem, elastycznością 
i rozsądnymi decyzjami.  
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Ad 12 
 
Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał: 
 

a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady, wobec braku głosów w dyskusji, poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 
 Nazwisko i imię radnego Głos 

1. Andrejczuk Edward ZA 
2. Bobla Walenty ZA 
3. Czapiewski Dariusz ZA 
4. Demska-Furgał Agnieszka ZA 
5. Gerycki Damian ZA 
6. Grosman Natalia ZA 
7. Jurecki Stanisław ZA 
8. Magiera Walenty ZA 
9. Mokry Jarosław ZA 
10. Nyga Marcin ZA 
11. Panek-Bryła Barbara ZA 
12. Pyda Tomasz ZA 
13. Sitko Maria ZA 
14. Świerkosz Piotr ZA 
15. Wróbel Krystyna ZA 
 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Uchwała Nr V/4/2021 została podjęta jednogłośnie. 
 
 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2027   
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Miasta.  

 
Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez komisję. 
 
Przewodniczący Rady, wobec braku głosów w dyskusji, poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

 
 Nazwisko i imię radnego Głos 

1. Andrejczuk Edward ZA 
2. Bobla Walenty ZA 
3. Czapiewski Dariusz ZA 
4. Demska-Furgał Agnieszka ZA 
5. Gerycki Damian ZA 
6. Grosman Natalia ZA 
7. Jurecki Stanisław ZA 
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8. Magiera Walenty ZA 
9. Mokry Jarosław ZA 
10. Nyga Marcin ZA 
11. Panek-Bryła Barbara ZA 
12. Pyda Tomasz ZA 
13. Sitko Maria ZA 
14. Świerkosz Piotr ZA 
15. Wróbel Krystyna ZA 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Uchwała Nr V/5/2021 została podjęta jednogłośnie. 
 
 

c) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Miasta.  
 

Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez komisję. 
 
Przewodniczący Rady, wobec braku głosów w dyskusji, poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

 
 Nazwisko i imię radnego Głos 

1. Andrejczuk Edward ZA 
2. Bobla Walenty ZA 
3. Czapiewski Dariusz ZA 
4. Demska-Furgał Agnieszka ZA 
5. Gerycki Damian ZA 
6. Grosman Natalia ZA 
7. Jurecki Stanisław ZA 
8. Magiera Walenty ZA 
9. Mokry Jarosław ZA 
10. Nyga Marcin ZA 
11. Panek-Bryła Barbara ZA 
12. Pyda Tomasz ZA 
13. Sitko Maria ZA 
14. Świerkosz Piotr ZA 
15. Wróbel Krystyna ZA 

 

za – 15 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Uchwała Nr V/6/2021 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 13 
 
Przewodniczący Rady: 
- odczytał treść protokołu Kapituły w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” 

Zespołowi Folklorystycznemu „Nowobierunianki”, 
- poinformował, że w czerwcu br. posiedzenia komisji i sesji rady odbywać się będą w trybie 

stacjonarnym. W związku z tym zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji, aby w 
porozumieniu z Burmistrzem Miasta, Sekretarzem Miasta oraz Kierownikiem Biura Rady 
przygotować posiedzenia, aby przebiegły bezproblemowo,  
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- poinformował, że korespondencja, która wpływa do rady jest na bieżąco przekazywana radnym 
oraz jest dostępna w biurze rady. 

 
Burmistrz Miasta poinformował o wpłynięciu pisma Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie 
realnej możliwości zabezpieczenia środków w budżecie Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej na budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu. Udzielił dodatkowych informacji 
w tym zakresie. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury zaprosiła radnych: 
- na spektakl „Bebok w kapucy”, 
- na festyn z okazji „Dnia Dziecka”, który odbędzie się w Mini Arboretum, 
- do udziału w grze miejskiej „Odkrywamy tajemnice Bierunia”.  
 
Burmistrz Miasta odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącej Rady zrelacjonował przebieg 
spotkania z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bieruniu oraz włodarzy ościennych 
gmin w sprawie Domu Pomocy Społecznej. 
 
 
Ad 14 
 
Przewodniczący Rady zamknął obrady V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu. 
 
 
 
Integralną część protokołu stanowi transmisja opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:  
Janina Berger 
 
 
 


