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: Panie przewodni
cz¹cy, zapytam banalnie: po 
co te spotkania?

Przewodnicz¹cy Rady Miej
skiej Henryk Skupieñ: Je-
stem przekonany, ¿e w Bie-
runiu udaje nam siê budowaæ 
spo³eczeñstwo obywatelskie a 
jednym z wielu elementów ta-
kiego spo³eczeñstwa s¹ spo-
tkania z mieszkañcami. Spi-
sane wnioski z tych spotkañ 
bêd¹ omawiane na najbli¿szej 
Sesji Rady Miejskiej, po to - 
by najwa¿niejsze z nich by³y 
uwzglêdnione w bud¿ecie na rok 
nastêpny. Idziemy w kierunku 
jakoœci, która pozwala na uzy-
skanie najlepszych rozwi¹zañ 
dla spo³ecznoœci lokalnej. Dlate-
go te¿ Rada , przywi¹zuje du¿a 
wagê do otwartoœci i konsultacji 
spo³ecznych.

: Z t¹ otwartoœci¹ to 
chyba ró¿nie bywa…

Henryk Skupieñ: Odbyliœmy 
siedem spotkañ i na jednym 
pojawi³y siê g³osy sugeruj¹ce 
potrzebê jeszcze wiêkszej 
otwartoœci. Ju¿ samo to sugeru-
je, ¿e nie jest to jakiœ istotny pro-
blem ale skoro siê pojawia trze-
ba siê nim zaj¹æ. 

Bieruñscy radni zawsze s¹ 
otwarci na inicjatywy mieszkañ-
ców. Przyk³adem mo¿e byæ pro-
jekt zmian do uchwa³y o sto-
warzyszeniach i wolontariacie. 
Podjêcie decyzji radni poprze-
dzili spotkaniem z udzia³em 
wszystkich zainteresowanych 
stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w 
naszym mieœcie, które mia³y 
okazjê wypowiedzieæ siê w tej 
sprawie. Po tej dyskusji na sesji 
listopadowej bêdzie podejmo-
wana uchwa³a. Podobnie jest ze 
spotkaniami z mieszkañcami. 
Ka¿dorazowo analizujemy wnio-
ski ze spotkañ i staramy siê je 
uwzglêdniaæ w pracy Rady. 
Patrz¹c na przejrzystoœæ, 
wszystkie uchwa³y Rady Miej-
skiej s¹ wypracowywane na 
poszczególnych komisjach, 
które równie¿ s¹ otwarte dla 

mieszkañców. Ka¿dy projekt 
uchwa³y jest podawany z uza-
sadnieniem, nastêpnie jest opi-
niowany przez poszczegól-
ne komisje i wreszcie mamy 
Sesjê na której zapada decyzja. 
Protoko³y z sesji i z komisji s¹ 
dostêpne na stronie interneto-
wej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

: Ale kto ma si³ê 
ochotê to œledziæ?

H.S.: Sesje rady s¹ otwarte. 
Ka¿dy mo¿e przyjœæ i zapoznaæ 
siê z tym nad czym pracuj¹ rad-
ni. Kilku mieszkañców przycho-
dzi na Sesje ale ¿a³ujemy, ¿e 
tak ma³o. Gdyby by³a potrzeba, 
zawsze mo¿na zorganizowaæ 
Sesjê w innej wiêkszej sali. Kil-
ka razy zdarzy³o siê, ¿e kie-
dy podejmowaliœmy temat 
interesuj¹cy konkretn¹ grupê 
mieszkañców to na Sesji by³o 
wiêcej osób. Jeœli któryœ z 
mieszkañców chce poznaæ spo-
soby dochodzenia do podjêcia 
decyzji – zapraszam na posie-
dzenia komisji. 

: Zgodzi siê pan z 
opini¹, ¿e bieruñskie sesje s¹ 
nudne, krótkie a pan jako 
przewodnicz¹cy ucina wszelk¹ 
dyskusjê?

Henryk Skupieñ: Ca³y 
ciê¿ar wypracowania stanowi-
ska i przygotowania uchwa³, 
jest prze³o¿ony na komisje. 
Mo¿na wiêc odnieœæ wra¿enie, 
¿e sesje s¹ zbyt krótkie, bez 
zbêdnych dyskusji i poœwiecone 
na przeg³osowanie wyprawo-
wanych wczeœniej i uzgodnio-
nych stanowisk. Czasem, jak 
w przypadku sesji górniczej w 
2009 r., komisje musz¹ dwa 
miesi¹ce poœwiêciæ na wypra-
cowanie merytorycznego sta-
nowiska. Wczeœniej, pracuj¹ 
zespo³y problemowe z udzia³em 
Burmistrza i radnych, które 
przygotowuj¹ materia³y do dys-
kusji na poszczególne komisje. 
Sprawnoœæ dzia³ania wymaga 
konsensusu, tam gdzie siê to 

nie udaje, s¹ k³ótnie i fajerwer-
ki a nie ma rozwoju. Lepszy jest 
taki dom w którym jest wszyst-
ko uporz¹dkowane i zorgani-
zowane, ni¿ taki – w którym s¹ 
wrzaski i krzyki. Ten drugi mo¿e 
jest ciekawszy dla s¹siadów ale 
u siebie ka¿dy szuka spokoju i 
najlepszych rozwi¹zañ.

: Mo¿e Sesja w Bie
runiu jest merytoryczna ale 
na pewno nudna.

H.S.: Myœlê, ¿e to dobrze. 
Oceniajmy gminê pod kontem 
rezultatów a nie fajerwerków. 
Wszyscy znamy powiedze-
nie „Zgoda buduje a niezgoda 
rujnuje”. S¹ w niektórych mia-
stach takie Rady w których dla 
samej zasady nastêpuje klincz 
pomiêdzy grupami radnych lub 
miêdzy burmistrzem i Rad¹. Ta-
kie Sesje z pewnoœci¹ s¹ cieka-
we, burzliwe, pe³ne inwektyw. 
Ale co z tego wynika poza tym, 
¿e pali siê dom? Dla postron-
nych mo¿e jest to ciekawsze 
ale dla domowników – tragicz-
ne. Dlatego od pocz¹tku w Bie-
runiu stawiamy na wspó³pracê. 
Je¿eli siê to komuœ nie podoba, 
bo nie ma o czym pisaæ – to ju¿ 
jest jego problem. 

: Nasi radni s¹ bar
dziej leniwi czy sprawnej 
dzia³aj¹?

Przewodnicz¹cy RM Henryk 
Skupieñ: Odpowiem na kon-
kretnym przyk³adzie. Podstaw¹ 
rozwoju ka¿dej gminy s¹ plany 
miejscowe. To nerw ka¿dego 
miasta: drogi, tereny pod 
zabudowê, tereny zielone, rol-
ne, us³ugi, tereny przemys³owe. 
W tej kadencji Rady, do chwi-
li obecnej ju¿ zosta³o uchwalo-
nych najwiêcej planów i zmian 
do planów miejscowych ni¿ w 
poszczególnych kadencjach z 
ambitnym zamierzeniem aby do 
koñca kadencji planami obj¹æ 
ca³¹ gminê. To prawie 20 no-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. To trudna i 
odpowiedzialna praca. Najpierw 
praca nad wstêpnym projektem 
w zespo³ach i na komisjach, 
póŸniej jest tzw. wy³o¿enie pro-

jektu dla mieszkañców, któ-
rzy siê mog¹ z nim zapoznaæ 
i wnieœæ swoje uwagi, po ich 
uwagach wspólnie z burmi-
strzem komisje to jeszcze raz 
oceniaj¹ i po tych d³ugich, 
¿mudnych pracach i ustale-
niach w zgodzie z niezbêdnymi 
tzw. œrodowiskowymi uzgod-
nieniami wynikaj¹cymi z ustaw, 
projekt trafia na Sesjê. Na Se-
sji ju¿ nie ma miejsca na popisy 
oratorskie, tu ju¿ siê podejmuje 
decyzje. Jeœli, ktoœ wpadnie tyl-
ko na Sesjê, mo¿e odnieœæ myl-
ne wra¿enie. 

: Opinia o „diete
tycznych radnych”, zaintere
sowanych tylko otrzymaniem 
diety jest wiêc krzywdz¹ca?

H.S.: Oczywiœcie! Podam 
kolejny przyk³ad. Trwaj¹ od 
d³u¿szego czasu prace nad 
strategi¹ rozwoju Bierunia. Te-
raz trwa merytoryczna praca aby 
w przysz³ym roku, na sesji ma-
jowej lub czerwcowej – podj¹æ 
uchwa³ê w sprawie kierunków 
rozwoju Bierunia na najbli¿sze 
dziesiêæ lat. Wiele tych spraw 
jest pok³osiem dyskusji na spo-
tkaniach z mieszkañcami, na 
zebraniach stowarzyszeñ i wie-
lu innych. Iloœæ pracy do wyko-
nania jest olbrzymia a Sesja 
bêdzie tylko zwieñczeniem tego 
dzie³a. Na Sesji mo¿liwy jest tyl-
ko niezbêdny retusz a nie dys-
kusja nad meritum.

Podobnie wygl¹da opraco-
wanie warunków wspó³pracy z 
górnictwem przy przygotowy-
waniu, koncesji dla kopalni, któ-
ra musi byæ podjêta w 2010 r., 
która ma œcis³y zwi¹zek z pla-
nami miejscowymi i z strategi¹ 
rozwoju Bierunia. To równie¿ 
masa zagadnieñ i ogrom pra-
cy zw³aszcza dla burmistrza 
ale równie¿ dla radnych. Aby 
pomóc mieszkañcom w kon-
taktach z kopalni¹, w urzêdzie 
z naszej inicjatywy zatrudnio-
na jest specjalistka od spraw 
szkód górniczych, udzielaj¹ca 
pomocy mieszkañcom. Wnio-
ski wynikaj¹ce z tej wspó³pracy 
z mieszkañcami sk³aniaj¹ do 
podjêcia dalszych jeszcze bar-
dziej skutecznych dzia³añ, 
bo praktyka pokazuje, ¿e 
mieszkañcy w zderzeniu z 
kopalni¹ s¹ czasem bezradni i 
ponosz¹ znacz¹ce koszty.

Mój dom, moja dzielnica, moje miasto – wokó³ tych tematów toczy³a siê dys
kusja podczas dorocznych spotkañ z mieszkañcami. Relacjê, ze spotkañ za
mieszczamy w innym miejscu tego wydania Rodni. Przy okazji, poprosiliœmy 
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej – Henryka Skupienia o wypowiedŸ.

Dietetyczna Rada?
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BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA W LISTOPADZIE

Kino – Teatr „Jutrzenka” Bieruń ul. Spiżowa 4
5 listopada godz. 18.00 – Spotkanie Stowarzyszenia – „Po-
szkodowani przez pana Dyducha”

6 listopada godz. 18.30 – Otwarcie wystawy prac graficznych 
autorstwa Ryszarda Konerskiego – wstęp wolny

10 listopada godz. 18.00 – Koncert operetkowy „Mieć w miło-
ści kraj ojczysty” z okazji Święta Niepodległości – wstęp wolny

12 listopada godz. 15.00 – Wieczór wspomnień dla PZERiI

13 listopada godz. 19.00 – „Ile waży koń trojański ?” 
– film Juliusza Machulskiego – wstęp wolny

20 listopada godz. 18.00 – Koncert zespołu „Stonehenge” po-
łączony z wystawami „Piwa świata” i „Irlandia i Szkocja w foto-
grafii” – wstęp wolny

24 listopada godz. 10.00 – Powiatowy Konkurs Recytatorski – 
twórczość noblistów

26 listopada godz. 18.00 – Spotkanie andrzejkowe dla PZERiI

27 listopada godz. 15.00 – Spotkanie Andrzejkowe dla KGW

Świetlica Środowiskowa, ul. Remizowa 19
7 listopada godz. 17.00 – Koncert – piosenki Macieja Maleńczuka

10 listopada godz. 14.00 – Spotkanie klubowe PZERiI

21 listopada godz. 17.00 – Spotkanie chórów z okazji Święta 
Św. Cecylii

22 listopada  godz. 16.00 – Spotkanie ministrantów – św. Tar-
cycjusza

26 listopada godz. 17.00 – Spotkanie andrzejkowe dla PZERiI

6 grudnia godz. 15.00 – Niedziela Mikołajkowa – „Bajka o śpią-
cej królewnie” w wykonaniu aktorów z Teatru Art-Re z Krakowa

Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 45
14 listopada godz. 10.00 – V Powiatowy Przegląd Muzyki Klasycznej

23 listopada godz. 17.00 – Dyskoteka Andrzejkowa dla 
uczniów Gimnazjum nr 2

28 listopada godz. 20.00 – Zabawa Andrzejkowa dla mieszkańców

5 grudnia godz. 17.00 – Spotkanie Barbórkowe. W programie 
występ teatru amatorskiego „Naumiony” w gwarze śląskiej, występ 
zespołu „Bierunianki” oraz zespołu instrumentalnego „Folk Band”

6 grudnia godz. 17.00 – Niedziela Mikołajkowa – „Bajka o śpią-
cej królewnie” w wykonaniu aktorów z Teatru Art-Re z Krakowa

Bieruński Ośrodek Kultury informuje 
o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń 

na rezerwację sal w 2011 roku:
- Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19,
- Kinoteatrze „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4,
- Domu Kultury „Gama” ul. Chemików 45

zapisy dla mieszkańców Bierunia odbywać się będą od dnia 
11.01. 2010 r. 

w Kinoteatrze „Jutrzenka” przy ul. Spiżowej 4

dla osób spoza Bierunia wnioski przyjmowane będą od dnia 
8.02.2010 r.

w Kinoteatrze „Jutrzenka” przy ul. Spiżowej 4

Równocześnie informujemy, że do dnia 31.12.2009 r. rezerwo-
wane będą terminy dla Urzędu Miejskiego i podległych jednostek, 
organizacji społecznych działających na terenie naszego miasta.
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W dniu 29.10.2009 r. 
odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieru-

niu. Tematem wiod¹cym se-
sji by³a ocena realizacji Strate-
gii Rozwoju Miasta. Aktualnie 
obowi¹zuj¹ca, zosta³a przyjêta 
przez Radê w czerwcu 2000 r. 
Wa¿noœæ tego dokumentu 
up³ynie w czerwcu przysz³ego 
roku. Przed przyjêciem do re-
alizacji nowej Strategii na kolej-
ne 10 lat nale¿y dokonaæ oce-
ny aktualnie obowi¹zuj¹cej. Wy-
przedzenie czasowe pozwala na 
rzeczow¹ analizê jej realizacji, 
uwarunkowañ prawnych, eko-
nomicznych oraz spo³ecznych. 
Rada maj¹c powy¿sze na uwa-
dze dokona³a oceny stop-
nia realizacji Strategii, powo-
dów zaniechañ, wzglêdnie 
koniecznoœci wprowadzenia 
uzupe³nieñ do przysz³ej Stra-
tegii. Obowi¹zuj¹ca Strategia 
zosta³a opracowana przez firmê 
specjalistyczn¹ wykonuj¹c¹ 
tego rodzaju prace dla wielu 
gmin i podmiotów w tym powia-
tów, czy naszego województwa. 
Z fachowcami wspó³pracowa³ 
zespó³ sk³adaj¹cy siê zarówno z 
urzêdników, jak i radnych. Zespó³ 
ten pracowa³ w formie warsz-
tatów. Strategia zosta³a zbudo-
wana na kilku p³aszczyznach 
szczegó³owoœci. Zespó³ wspó³-
pracuj¹cy z fachowcami dokona³ 
oceny s³abych i mocnych stron 
gminy, wytyczy³ cele i perspek-
tywy. Dokonuj¹c oceny radni 
otrzymali syntetyczne informacje 
dotycz¹ce przedsiêwziêæ strate-
gicznych z krótkim komentarzem 
oraz rzeczowo finansowe zesta-
wienia w odniesieniu do gospo-
darki przestrzennej zadañ in-
westycyjnych oraz niektórych 
zadañ gospodarki komunalnej, 
a tak¿e ochrony œrodowiska, w 
tym odnosz¹cych siê do elimino-
wania zagro¿eñ wynikaj¹cych z 
niskiej emisji. Rada pozytywnie 
oceni³a aktualny stan realizacji 
Strategii. W zajêtym stanowisku 
zwróci³a uwagê na zwiêkszenie 
skutecznoœci realizacji zadañ 
na lata nastêpne w odniesie-
niu do ograniczania spadku licz-
by mieszkañców miasta, ogra-
niczania skutków dzia³alnoœci 
górniczej, budowy uk³adu ko-

munikacyjnego, w tym obwod-
nic miasta w powi¹zaniu z pla-
nowanym przebiegiem drogi 
ekspresowej S1 oraz rekultywa-
cji i zagospodarowania terenów 
przemys³owych. Korzystaj¹c z 
wyprzedzenia czasowego, Rada 
wyznaczy³a ze swego grona kilku 
radnych do wspó³pracy z fachow-
cami. Prace nad now¹ Strategi¹ 
wzorem obecnie obowi¹zuj¹cej, 
wykona zespó³ wspó³pracuj¹cy 
z fachowcami. Radni uznali rów-
nie¿, ¿e zachodzi potrzeba kon-
sultacji z mieszkañcami. Spo-
sób zostanie doprecyzowany 
póŸniej. W grê wchodz¹ konsul-
tacje ankietowe wzglêdnie forum 
dyskusyjne poprzez Internet. O 
przebiegu prac i kszta³cie no-
wej strategii bêdziemy informo-
wali na ³amach Rodni. Logika 
wskazuje, aby zachowana by³a 
ci¹g³oœæ tak jak ma to miejsce 
w odniesieniu do sprawowania 
w³adzy. W takiej sytuacji nowa 
Strategia winna byæ przyjêta w 
lipcu przysz³ego roku.

Podczas sesji Rada przyjê³a 
nastêpuj¹ce uchwa³y:
– w sprawie nabycia nieru cho
moœci na rzecz gminy Bieruñ

Rada postanowi³a nabyæ:
a) nieruchomoœæ stanowi¹c¹ 

drogê dojazdow¹ tj. boczn¹ 
ul. £ysinowej o powierzchni 
975 m2

b) nieruchomoœæ przezna czo n¹ 
pod pas drogowy drogi pu-
blicznej gminnej ul. Homera 
o pow. 605 m2.

W obu przypadkach nabycie 
jest niezbêdne do uregulowania 
spraw w³asnoœciowych gruntów 
stanowi¹cych drogi dojazdowe.
– w sprawie nabycia nieru
cho moœci na rzecz gminy 
Bieruñ

Rada postanowi³a nabyæ 
dzia³kê o powierzchni 1601 m2. 
Dzia³ka ta jest w³asnoœci¹ osób 
fizycznych i po³o¿ona jest w re-
jonie ul. Marcina i Licealnej. 
Przedmiotowa dzia³ka w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego przeznaczona jest pod 
zieleñ parkow¹ oraz us³ugi spor-
tu i rekreacji.
– w sprawie nabycia nieru
chomoœci na rzecz gminy 
Bieruñ

Rada postanowi³a nabyæ czte-
ry dzia³ki po³o¿one w rejonie ul. 
Adama o ³¹cznej powierzchni 
4574 m2.
– w sprawie nabycia nieru
chomoœci na rzecz Gminy 
Bieruñ.

Rada postanowi³a nabyæ 
dzia³kê o powierzchni 4776 m2 
bêd¹c¹ w³asnoœci¹ Skarbu 
Pañstwa – Agencji W³asnoœci 
Rolnej Skarbu Pañstwa. Dzia³ka 
ta po³o¿ona jest w rejonie ul. 
Barbórki i Nasypowej. Dzia³kê 
t¹ gmina nabywa nieodp³atnie, 
gdy¿ zostanie przeznaczona na 
realizacjê obiektu o funkcji pu-
blicznej, a mianowicie na budowê 
mieszkalnego budynku komu-
nalnego wraz z infrastruktur¹ 
towarzysz¹c¹ (parking, plac za-
baw, tereny sportowe).
– w sprawie zbycia w dro
dze przetargu nieruchomoœci 
po³o¿onej w Bieruniu stano
wi¹ cej w³asnoœæ gminy Bieruñ

Rada przeznaczy³a do 
zbycia w drodze przetargu 
nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy 
ul. Marcina. Nabyciem dzia³ki za-
interesowane s¹ osoby fizyczne. 
Dzia³ka ta ma 4 m szerokoœci nie 
mo¿e byæ wiêc zagospodarowa-
na jako odrêbna nieruchomoœæ, 
a zbycie jej mo¿e nast¹piæ tylko 
na poszerzenie nieruchomoœci 
s¹ siedzkiej. Zbycie powy¿szej 
dzia³ki nast¹pi w drodze przetar-
gu ograniczonego.
– w sprawie zbycia w drodze 
przetargu nieruchomoœci po³o
¿onej w Bieruniu, stanowi¹cej 
w³asnoœæ gminy Bieruñ

Rada postanowi³a przezna-
czyæ do zbycia w drodze prze-
targu nieruchomoœæ po³o¿on¹ w 
Bieruniu przy ul. Bojszowskiej o 
pow. 812 m2. Dzia³ka ta w pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczona jest 
pod zabudowê mieszkaniowo-
us³ugow¹ o niskiej intensywnoœci. 
Dzia³ka ta posiada równie¿ drogê 
dojazdow¹. Zgodnie z ustaw¹ o 
gospodarce nieruchomoœciami 
zbycie nast¹pi w drodze przetar-
gu nieograniczonego.
– w sprawie poparcia stano
wiska Stowarzyszenia Gmin 
Górniczych w Polsce

Uchwa³a ma charakter inten-
cyjny. Stowarzyszenie Gmin 
Górniczych w Polsce, do któ-
rego nale¿y równie¿ Bieruñ 
zwróci³o siê do cz³onków Sto-

warzyszenia o poparcie stanowi-
ska adresowanego do Premiera 
RP Donalda Tuska. Przedstawi-
ciele Stowarzyszenia uczestni-
czyli w pracach nad zmianami 
ustawy prawo górnicze i geolo-
giczne. Mimo zdecydowanych 
sprzeciwów komisja pracuj¹ca 
nad nowym tekstem forsowa³a 
wariant niekorzystny dla gmin 
górniczych. Przyjêcie go spo-
woduje pozbawienie gmin górni-
czych dochodów, które w istocie 
maj¹ rekompensowaæ negatyw-
ne skutki eksploatacji górniczej. 
Rada postanowi³a przes³aæ tekst 
uchwa³y równie¿ do parlamenta-
rzystów naszego województwa.
– w sprawie zmian do bud¿etu

Rada postanowi³a wprowa-
dziæ zmiany po stronie docho-
dów i wydatków. Dotycz¹ one 
m.in. przesuniêæ z wydatków 
bie¿¹cych na wydatki maj¹tkowe 
w celu zakupu i zamontowania 
wiaty przy SP3. Kolejne zmiany 
dotycz¹ zwiêkszenia œrodków na 
do¿ywianie w œwietlicach profi-
laktyczno-wychowawczych oraz 
zadañ sfery komunalnej. Wpro-
wadzone zmiany ujête zosta³y w 
dwóch za³¹cznikach.
– w sprawie zmiany uchwa³y 
Nr VIII/2/97 z dnia 14.11.1997 r. 
w sprawie utworzenia miêdzy
gminnej komunalnej spó³ki 
z o.o., której celem jest reali
zacja wieloletniego programu 
gospodarki odpadami komu
nalnymi w woj. katowickim 
oraz okreœlenia zasad wnie
sienia udzia³ów przez Zarz¹d 
Miasta Bierunia

Wprowadzone zmiany maj¹ na 
celu umo¿liwienie przekazania 
przez gminê zadania w³asnego 
spó³ce MASTER, co umo¿liwi 
gminie realizacjê postanowieñ 
ustawy. Spó³ka MASTER wy-
konuje na rzecz gminy wspól-
ników, w tym gminy Bieruñ nie-
które zadania, w tym zaspokaja 
zbiorowe potrzeby mieszkañców 
w ramach gospodarki odpada-
mi. Spó³ka ta mo¿e ubiegaæ siê 
o dofinansowanie ze œrodków 
Funduszu Spójnoœci. Konieczne 
s¹ wiêc dzia³ania adresowane 
do wszystkich cz³onków spó³ki 
zarówno w zakresie przejêcia 
od gmin zadania, o którym wy¿ej 
jak i stosownych zmian w umo-
wie wi¹¿¹cej strony.
Opracowa³: Sekretarz Miasta

Jerzy Stok

Radni obradowali
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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na:

Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Borowinowej zapisanych w księdze wieczystej nr KA1T/00011364/9 Sądu Re-
jonowego w Tychach, jako własność Gminy Miejskiej Bieruń. Zgodnie z obowiązującym zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Borowinowej (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 101, poz. 2733 z dnia 28 lipca 2005r.) działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Powierzch-
nia w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Cena wywoławcza  
nieruchomości

w zł

Wadium
w zł

1. Nr działki 1049/229
Obręb Bieruń Stary,
Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1335

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Dopuszcza się realizację:
• obiektów i urządzeń usług rzemiosła niepro-
dukcyjnego, handlu i gastronomii,
• garaży i budynków gospodarczych,
• zieleni urządzonej,
• sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla 
obsługi tych terenów.
Nie dopuszcza się realizacji: 
• obiektów i urządzeń o funkcji usługowej, któ-
rych funkcjono-wanie może stwarzać uciążliwo-
ści dla terenów przeznaczonych w planie dla 
funkcji mieszkaniowej, 
• obiektów inwentarskich związanych z hodow-
lą zwierząt.
Przez działki nr 1056/229, 1055/229, 1053/229, 
1051/229, 1049/229 przebiega napowietrzna li-
nia energetyczna EN 20kv wraz ze strefą izola-
cyjną (o szer. 8m od linii) o ograniczonym użyt-
kowaniu. 
Ponadto na działce nr 1055/229 znajduje się 
słup energetyczny.
Działki nr 1055/229 i 1056/229 porośnięte są sa-
mosiejkami.

99.900,00 zł
+22% VAT

10.000,00

2. Nr działki 1051/229
Obręb Bieruń Stary,
Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1230
87.300,00 zł
+22% VAT

9.000,00

3. Nr działki 1053/229
Obręb Bieruń Stary,
Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1096
80.100,00 zł
+22% VAT

8.100,00

4. Nr działki 1055/229
Obręb Bieruń Stary,
Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1212
72.900,00 zł
+22% VAT

8.000,00

5. Nr działki 1056/229
Obręb Bieruń Stary,
Karta mapy 9
KW KA1T/00011364/9

1219
90.900,00 zł
+22% VAT

10.000,00

 
Obciążenia nieruchomości: brak. 

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2009 r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Segment B, 
II piętro, pok. nr 23).

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium nie później niż do dnia 25 listopada 2009r. do godz. 14.30 w kasie Urzę-
du Miejskiego lub w formie przelewu bankowego na konto: Bank Spółdzielczy Tychy 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001.

3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty,
– w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postę-

powania przetargowego. 
4. Wadium należy wnosić w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publiczne-

go.
5. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 

wniesione w innej formie niż w pieniądzu, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. 
Natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty przetargu, bez odsetek.

6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 

zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wylicytowaną cenę za nieruchomość wraz z podatkiem VAT należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomo-

ści przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepi-
sów tej ustawy.

10. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 
ul. Rynek 14 (Segment A II piętro, pokój nr 17), tel.: (032) 324-24-28. Adres internetowy: http://www.um.bierun.pl

11. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
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: Mówi pan o 
otwartoœci w pracy Rady a 
tymczasem g³osowanie 
imien ne ci¹gle wywo³uje wie
le kontrowersji. Czy docze
kamy czasów, kiedy miesz
kaniec bêdzie wiedzia³, jak 
g³osuje konkretny radny?

Henryk Skupieñ: Przy rów-
noczesnym podnoszeniu r¹k 
do góry, nie ma mo¿liwoœci 
wp³ywu na g³osuj¹cych i ka¿dy 
g³osuje zgodnie ze swoim su-
mieniem. Natomiast g³osowanie 
imienne oznacza, ¿e ka¿dy rad-
ny wstaje w kolejnoœci alfabe-
tycznej, mówi jak g³osuje i jego 
g³osowanie jest odnotowywane. 
Po pierwsze, znacznie wyd³u¿a 
to ca³¹ procedurê a po drugie 
w swoisty sposób uprzywilejo-
wuje radnych z nazwiskami na 
koñcowe litery alfabetu. To oni, 
widz¹c jak przebiega g³osowanie 
mog¹ modyfikowaæ swój g³os w 
zale¿noœci czy bêdzie on mia³ 
wp³yw na ostateczny rezultat 
czy nie. W naszej Radzie jak 
wynika z alfabetu, to radny Ba-
ron g³osowa³by jako pierwszy i 
byæ mo¿e wyznacza³ kierunek 
g³osowania. Natomiast rad-
ny Zawisz zamyka³ by stawkê i 
czasem z ogromnym brzemie-
niem mia³by g³os rozstrzygaj¹cy 
(7 za 7 przeciw i teraz… rad-
ny Zawisz) a innym razem g³os 
radnego Zawisza by³y bez zna-
czenia gdy¿ g³osy wczeœniejsze 
ju¿ przewa¿y³y i radny Zawisz 
(z ca³ym szacunkiem dla jego 
osoby) niech sobie g³osuje jak 
chce, bo i tak tym razem nie ma 
to znaczenia. 

: Ludziom, nie jest 
potrzebne proceduralnie 
g³osowanie imienne. Chc¹ 
tylko wiedzieæ a nawet po 
pewnym czasie, mieæ 
mo¿liwoœæ sprawdzenia – jak 
dany radny g³osowa³? Mo¿e 
to byæ te¿ swoista presja na 
radnych. Przecie¿ w trosce o 
g³osy wyborców, ¿aden z 
radnych nie zag³osuje prze
ciw interesom swojego 
okrêgu wyborczego, nawet 
gdyby to mia³o byæ z 
korzyœci¹ dla ca³ego miasta.

H.S.: Imienne g³osowanie 
w sensie ustawowym to coœ 
zupe³nie innego ni¿ zwyk³e 
pokazanie jak który radny 
g³osowa³. Wprawdzie pojawiaj¹ 

siê informacje o tym , ¿e w nie-
których gminach wprowadzono 
g³osowanie imienne. Tymcza-
sem, po bli¿szym przyjrzeniu 
siê, okazuje siê , ¿e s¹ tam tyl-
ko wykorzystywane urz¹dzenia 
techniczne umo¿liwiaj¹ce reje-
stracje jak kto g³osowa³. Zna-
my to chocia¿by z transmisji ob-
rad parlamentu gdzie s³yszymy: 
proszê podnieœæ rêkê i nacisn¹æ 
przycisk. Przy okazji powstaje 
wydruk, który mo¿e byæ czêœci¹ 
protoko³u i mieszkaniec mo¿e 
siê zapoznaæ z tym, jak któ-
ry radny g³osuje. Ale po pierw-
sze to nie musi byæ w protokole 
a po drugie to nie jest imienne 
g³osowanie, tylko odpowiednio 
udokumentowane. Je¿eli nasza 
rada zdecyduje, ¿e urz¹dzenie 
takie kupimy - a sk³ania³bym siê 
ku temu - musimy zmieniæ zapisy 
w statucie gminy i zaznaczyæ, ¿e 
wynik g³osowania jest integraln¹ 
czêœci¹ protoko³u z sesji.

Rozmawia³: Zbigniew Piksa
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