
PROTOKÓŁ  

ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Gospodarki 
w dniu 22.08.2017 r. 

 

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Kanalizacja sanitarna w Bieruniu – stan, plany rozwoju oraz koncepcja programowo przestrzenna 

docelowego zasięgu kanalizacji. 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

3. Realizacja wniosków komisji za II kwartał 2017 roku. 

4. Sprawy bieżące. 

5.  Przyjęcie Protokołu nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa w dniu 19.06.2017 r. oraz 

Protokołu nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 20.06.2017 r.   

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Adam Rozmus oraz Komisji Bezpieczeństwa Dariusz Czapiewski 

przywitali zaproszonych gości oraz członków komisji.   

Stwierdzili, że wspólne posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest  ponad 

50% członków komisji, wobec tego mogą one podejmować wiążące wnioski, opinie, stanowiska. 

Następnie przedstawili wyżej podany porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag. 

 

 

Ad 1 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu 

kanalizacji sanitarnej w Bieruniu” wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.    

 

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora przedstawił w formie 

multimedialnej oraz omówił „Koncepcję programowo-przestrzenną wskazującą docelowy zasięg 

systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu”. 

 

Radna N. Grosman zapytała, czy jest możliwe, aby radni otrzymali załączniki graficzne obszarów 

wytypowanych do budowy kanalizacji w wersji umożliwiającej odczytanie. 

 

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora poinformował, 

że zostanie udostępniony załącznik w lepszej rozdzielczości.  

 

Radny J. Mokry zapytał: 

- jakiej ilości osób dotyczy poszczególny zakres inwestycji, 

- z czego wynika zerowa wartość finansowa w niektórych obszarach, 
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- czy BPIK Sp. z o.o. ma uwagi do tego dokumentu, 

- jaki jest koszt budowy zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.   

 

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora poinformował, 

że odpowiedzi na ww. pytania są zwarte w koncepcji. Obszary z zerową wartością finansowania 

są ujęte, jako perspektywiczne i obecnie nie są zabudowane.  

 

Radny S. Ficek zwrócił uwagę, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie jest 

opłacalna ze względu na wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć przy oczyszczaniu ścieków.   

 

Radna M. Sitko zapytała, czy koncepcja obejmuje ul. Zarzyna. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że obszar Zarzyny jest ujęty pod symbolem 4SK i 4SKA.   

 

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że koncepcja powstała dlatego, iż nie można 

całej kanalizacji wykonać w ciągu 1 roku czy 2 lat, w koncepcji mogą następować zmiany.  

 

Radny S. Jurecki poruszył sprawę załamanej kanalizacji w ul. Granitowej.  

 

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że koncepcja obejmuje nowy zakres 

kanalizacji. Zwrócił uwagę, że przy „Karliku” planowana jest budowa sklepu i w związku z tym duża 

część kanalizacji sanitarnej będzie przełożona, być może również ta, która jest załamana.  

 

Radny S. Ficek zapytał, czy w związku z prowadzoną działalnością górniczą na terenie Bierunia były 

przypadki kontr spadków na kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej. 

 

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że zmiana spadków dotyczy zarówno 

kanalizacji jak i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli pojawiają się kontr spadki na skutek 

prowadzonej działalności górniczej występuje się do kopalni o naprawę. 

 

Radna K. Wróbel zapytała, dlaczego nie zostały objęte wpisem przydomowe oczyszczalnie ścieków 

i zbiorniki bezodpływowe znajdujące się na ul. Mieszka I.  

 

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora poinformował, 

że wpisem objęto te, które zostały zgłoszone lub są ujęte na geoportalu powiatowym. 

 

Radna B. Panek-Bryła zapytała czy:  

- jest monitorowane działanie przydomowych oczyszczalni ścieków pod kątem prawidłowej 

eksploatacji, 

- dotowanie, które gmina zamierza rozpocząć jest na konkretne rodzaje przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że nie ma narzędzi ku temu, aby monitorować 

działanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że niezwykle istotnym elementem, który ta koncepcja 

zawiera jest możliwość skanalizowania pozostałej części Bierunia. W jego ocenie bardzo doby 

dokument, który rozwiewa wiele wątpliwości.   

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki oraz Komisji Bezpieczeństwa, wobec braku dalszych głosów 

w dyskusji, poddali pod głosowanie następujące opinie:    

 

Opinia 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji 

programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu”.  

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych. 

 

Opinia 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

„Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej 

w Bieruniu”.  

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

 

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 7 radnych. 

 

 

 

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu. 

 

 

Ad 2 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Grzegorz Plewniok przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych. 

 

Radny S. Ficek zapytał, czy w przypadku konieczności wykonania kolektora głównego BPIK Sp. z o.o. 

będzie miał obowiązek zwrotu tych kosztów. 

 

Członek zarządu BPIK Sp. z o.o. Damian Blacha poinformował, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spółka ma obowiązek przejęcia i zwrotu kosztów, ale nie od razu i pod pewnymi 

warunkami. Wymagana jest przede wszystkim weryfikacja kosztów. Spółka musi być przygotowana 
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finansowo na przejęcie takiego odcinka. Powinno to wynikać także z pewnych programów 

inwestycyjnych spółki a także z programu np. modernizacji sieci.  

 

Radny J. Mokry zapytał o średnią ilość przyłączy kanalizacyjnych w ciągu roku oraz koszty z tym 

związane. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska I Gospodarki Odpadami Grzegorz Plewniok poinformował, 

że obecnie w ciągu roku jest realizowanych około 100 przyłączy, każde wymaga projektu i kosztorysu, 

koszt przyłącza to około 3-4 tyś. zł. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki oraz Komisji Bezpieczeństwa, wobec braku dalszych głosów 

w dyskusji, poddali pod głosowanie następujące opinie:    

 

Opinia 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych. 

 

Opinia 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy 

kanalizacyjnych. 

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

 

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 7 radnych. 

 

 

 

Ad 3 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki poinformował, że radni otrzymali w formie elektronicznej 

realizację wniosków komisji za II kwartał 2017 roku oraz realizację wniosków komisji za IV kwartał 

2016 roku, co, do których były pytania. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie następujące 

stanowisko: 
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Stanowisko 

 

Komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości stan realizacji wniosków, opinii i stanowisk komisji 

za II kwartał 2017 roku.  

 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych. 

 
 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poinformował, że radni otrzymali w formie elektronicznej 

realizację wniosków komisji za II kwartał 2017 roku i otworzył dyskusję w tym temacie. 

 

Radny J. Mokry zwrócił się o przekazanie szerszych informacji odnośnie pierwszego spotkania 

Zespołu Roboczego, powołanego w związku z wystąpieniem podtopienia w Bijasowicach, tj. czy 

ustalono, kiedy nastąpi realizacja budowy rurociągu i uruchomienie przepompowni. 

 

Burmistrz poinformował, że informacje zostaną przekazane jak wróci do pracy z urlopu Naczelnik 

Wydziału ZK. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod 

głosowanie następujące stanowisko: 

 

Stanowisko 

Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z realizacja wniosków za II kwartał 2017 roku. 

 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów. 

W głosowaniu brało udział 7 radnych. 

 

 

 

Ad 4 

 

Radna B. Panek-Bryła zapytała: 

- kto wykosił wały rzeki Mlecznej, 

Burmistrz poinformował, że koszenie wykonała firma na zlecenie ŚZMiUW w Katowicach. Dziś odbył 

się objazd wałów, ponieważ są pewne uwagi, co, do jakości koszenia i przepustów gmina będzie 

występować do ŚZMiUW o natychmiastowe podjęcie prac i usunięcie tych usterek. 

 

- zapytała, czy gmina przejęła Potok Stawowy, 
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Burmistrz poinformował, że gmina nie przejmowała Potoku Stawowego. Jest podpisana umowa 

między ŚZMiUW a poprzednikiem Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., że kopalnia jest zobowiązana 

utrzymywać we właściwym stanie wały Potoku Stawowego. W chwili obecnej Bieruńska Spółka 

Wodna na zlecenie kopalni przygotowuje się do wykoszenia tego koryta. 

 

- co dla gminy Bieruń oznacza planowany podział RPWiK Tychy S.A. poprzez wydzielenie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej. 

 

Burmistrz odpowiedział, że tylko tyle, iż gmina będzie miała mniej majątku, jako akcjonariusz. Podział 

ten składa się z dwóch części, jest wydzielana część kanalizacji sanitarnej do RCGW S.A. Tychy oraz 

część wodociągowa dla nowopowstałej spółki w Brzeszczach.   

 

Radna M. Sitko zapytała, czy zostało coś zrobione w kierunku wykonania oświetlenia na przejedzie 

kolejowym w ciągu ul. Bogusławskiego. 

Burmistrz poinformował, że oświetlenie nie jest zadaniem własnym powiatu w związku, z czym 

powiat nie projektuje i nie finansuje oświetlenia przy swoich drogach.  

Zastępca burmistrza w uzupełnieniu poinformował, że jest rozstrzygnięte postępowanie i zawarta 

umowa z firmą, która projektuje budowę oświetlenia górnej części Ścierń, między innymi na 

ul. Bogusławskiego do granicy z Górkami. 

 

Radny H. Mazgaj zapytał, kiedy można spodziewać się prac związanych z wymianą oświetlenia 

i budową parkingu na ul. Węglowej. 

Zastępca burmistrza poinformował, że wymiana oświetlenia już się rozpoczęła, został przekazany 

wykonawcy plac budowy pod budowę parkingu.   

 

Radna N. Grosman zapytała: 

- czy są wstępne przewidywania, w jakim zakresie będą zamykane parkingi na ul. Węglowej 

w związku z ich przebudową, 

Burmistrz zaproponował, aby to pytanie zadać bezpośrednio w wydziale, ponieważ są to bardzo 

szczegółowe informacje związane z harmonogramem prac. 

 

- kiedy zostanie wykonana konserwacja rowów przy ul. Wiosennej. 

Burmistrz poinformował, że gmina przeznaczyła 40 000,- zł na konserwację rowów przy ul. letniej 

i Wiosennej, umowa jest podpisana, prace powinny niedługo się rozpocząć. 

 

 

 

Ad 5 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał kolejno pod głosowanie:  
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Protokół Nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa w dniu 19.06.2017 r. 

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

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  

W głosowaniu brało udział 7 radnych. 

 

 

Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komis i Gospodarki w dniu 20.06.2017 r. 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  

W głosowaniu brało udział 9 radnych. 

 

 

 

 

 

  

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

     Przewodniczący Komisji Gospodarki                           Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  
 

                    ADAM ROZMUS                 DARIUSZ CZAPIEWSKI 

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:  
Janina Berger   

 

 


