PROTOKÓŁ NR 6/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Ładu Publicznego w dniu 22.06.2016 r.

Obecni:
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu).

Porządek posiedzenia:
1. Oczyszczalnie ścieków.
2. Realizacja programu ochrony środowiska.
3. Sprawy bieżące.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 5/2016 z posiedzenia komisji w dniu 18.05.2016 r.

Przewodniczący komisji Dariusz Czapiewski otworzył II część posiedzenia komisji
i na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych na sali radnych pozwala
na prawomocne obradowanie i podejmowanie wniosków. Przywitał zaproszonych Gości oraz
członków komisji.
Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia komisji, do którego radni
nie wnieśli uwag.

Ad 1
Przewodniczący komisji poinformował, że w części wyjazdowej posiedzenia komisja
dokonała wizji oczyszczalni ścieków oraz otworzyła dyskusję w tym temacie.
Radny P. Świerkosz zapytał:
- czy jest przygotowana alternatywa w przypadku braku pozyskania środków zewnętrznych
na budowę nowej oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej,
Burmistrz poinformował, że gminy nie stać na modernizację, czy budowę oczyszczalni
ze środków własnych. W przypadku braku środków zewnętrznych trzeba będzie szukać
innego rozwiązania.
- czy prowadzone są analizy związane z możliwością zwiększenia ilości ścieków, które będą
musiały być oczyszczone na oczyszczalni przy ul. Chemików w kontekście otwierania
nowych terenów pod zabudowę w studium i planach zagospodarowania przestrzennego
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oraz analizy dotyczące budowy III segmentu na tej oczyszczalni z uwzględnieniem kosztów
realizacji,
- o możliwości zwrotu kosztów poniesionych na budowę II etapu oczyszczalni przy
ul. Chemików.
Burmistrz poinformował, że przyrost terenów budowlanych jednorodzinnych nie wpływa
znacząco na ilość ścieków, które wpływają do oczyszczalni przy ul. Chemików. Dużo większy
wpływ mają na to ścieki z zakładów pracy (zakłady zlokalizowane na terenie dawnego
„ERG-u”, OSM Bieruń). Natomiast zakłady zlokalizowane w obrębie strefy ekonomicznej
samodzielnie muszą radzić sobie ze ściekami, ponieważ nie ma tam instalacji kanalizacji
sanitarnej. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., które realizuje
w imieniu gminy gospodarkę ściekową ma wpływ na projektowanie kolejnych instalacji
kanalizacyjnych ażeby ścieki dopływały do właściwych oczyszczalni ścieków. Zostały złożone
wnioski odnośnie odzyskania środków z budowy II etapu oczyszczalni ścieków przy
ul. Chemików i do chwili obecnej nie ma informacji zwrotnej w tej sprawie.
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie:
Stanowisko 1
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego zapoznała się
z działaniem oczyszczalni ścieków na terenie Bierunia.
za – 6 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.

Ad 2
Główny specjalista wydziału ochrony środowiska i gospodarki odpadami J. Guściora
szczegółowo omówiła realizację Programu Ochrony Środowiska w 2015 roku.
Radny P. Świerkosz zapytał o budowę miejsc parkingowych przy ul. Chemików – projekt
za kwotę 70.000,- zł.
Zastępca burmistrza poinformował, że jest to zadanie z programu ochrony środowiska
aktualnego w 2015 roku i kwota jest nieadekwatna do tej, która znajduje się w tegorocznym
budżecie.
Radny S. Jurecki:
- zapytał o aktualny stan realizacji zadania „Droga do garaży ul. Granitowa”,
Zastępca burmistrza poinformował, że należy wytypować wykonawcę. Obecnie gmina jest
na etapie ogłoszenia dwóch dużych przetargów, ten będzie kolejny.
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- poruszył sprawę zabudowy ekranów przeciwpyłowych i przeciwhałasowych
na ul. Granitowej,
Zastępca burmistrza poinformował, że nie jest to zadanie gminy, kopalnia powinna
to zrealizować we własnym zakresie. Niemniej gmina wystosuje do kopalni apel w tym
zakresie.
- wyraził zdziwienie, że została wydana zgoda na wycinkę drzew przy ul. Granitowej
od strony hałd kopalnianych.
Główny specjalista wydziału ochrony środowiska i gospodarki odpadami poinformowała,
że część tych drzewa była w bardzo złym stanie i zagrażała bezpieczeństwu. Na wystosowane
w 2015 roku pismo o wykonanie ekranów od strony hałdy odpowiedź kopalni była
jednoznaczna, że ze względu na brak środków finansowych tego nie zrobią.
Radna M. Sitko poruszyła sprawę dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających
azbest.
Główny specjalista wydziału ochrony środowiska i gospodarki odpadami poinformowała,
że gmina dofinansowuje zdjęcie, transport i utylizację azbestu.
Radny J. Mokry zapytał, czy podjęto działania, aby została zmniejszona ilość odpadu
zielonego.
Główny specjalista wydziału ochrony środowiska i gospodarki odpadami poinformowała,
że odbiorcy nie są zainteresowani odpadem zielonym, ponieważ zawiera również kamienie
i części gałęzi. Swego czasu była kompostownia na terenie oczyszczalni ścieków przy
ul. Soleckiej, ale od tego odstąpiono.
Przewodniczący komisji zapytał, kiedy można spodziewać się realizacji przebudowy
chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu SIMPLY do ul. Mlecznej) wraz ze ścieżką
rowerową (Oświęcimska-Marcina).
Zastępca burmistrza poinformował, że w ciągu kilku dni zostanie wybrany wykonawca.
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie:
Stanowisko 2
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego zapoznała się z
realizacją Programu Ochrony Środowiska za 2015 rok.
za – 6 głosów

przeciw – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.

wstrzym. – 0 głosów
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Ad 3
1. Przewodniczący komisji poinformował, że radni otrzymali materiały dotyczące
„Podsumowania spotkań z mieszkańcami w 2015 roku” i otworzył dyskusję w tym
temacie.
Radny P. Świerkosz zapytał, czy będą nasadzone drzewa przy ul. Chemików po wykonanym
remoncie. Poinformował, że z uzyskanych przez niego informacji Powiatowy Zarząd Dróg stoi
na stanowisku, że nasadzenia zostały już wykonane w ramach uzyskanej decyzji na wycinkę
drzew, które rosły przy tej ulicy przed remontem.
Burmistrz poinformował, że w decyzji była wskazana inna lokalizacja, ponieważ nie było
racjonalnym, aby sadzić drzewa w momencie, kiedy na drodze był plac budowy. Planuje się,
w porozumieniu z powiatem doprowadzić do tego żeby pojawiły się tam drzewa, ale nie w
miejscach, w których rosły, bo były zbyt blisko skrajni jezdni.
Radna M. Sitko zapytała, czy zostaną zabudowane korytka odwadniające drogę
ul. Wapiennej.
Zastępca burmistrza poinformował, że korytka miały być zabudowane, sprawa zostanie
sprawdzona.
Przewodniczący komisji wyraził zadowolenie z wykonania doświetlenia przejścia
dla pieszych na ul. Oświęcimskiej.
2. Przewodniczący komisji poruszył sprawę sprzątania psich odchodów przez ich właścicieli
oraz poinformował, że przesłał radnym drogą elektroniczną plakaty i obrazki jak inne
gminy starają się ten problem zwalczyć.
Radny P. Świerkosz zapytał, czy zostało cokolwiek zrobione w temacie przeprowadzenia
kampanii społecznej dotyczącej sprzątania po swoich psach oraz nawiązania współpracy ze
Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie Bierunia w tym zakresie.
Zastępca burmistrza poinformował, że zostały wysłane do Wspólnot Mieszkaniowych
informacje o możliwościach i kosztach zabudowy dystrybutorów z workami na psie odchody,
ale nie było żadnego zainteresowania ze strony wspólnot. Obecnie trwają przygotowania do
napisania wniosku aplikacyjnego do WFOŚ i GW na sfinansowanie kampanii edukacyjnej na
terenie gminy Bieruń mówiącej o sprzątaniu po swoim psie. Jeżeli uda się zdobyć środki to
jesienią taka kampania mogłaby być realizowana.
3. Radny S. Jurecki poinformował o niewłaściwym odtworzeniu nawierzchni za „Orlikiem”
przy ul. Granitowej.
Zastępca burmistrza poinformował, że sprawa zostanie rozeznana.
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4. Radny P. Świerkosz zapytał czy są planowane jakieś rozwiązania, aby łabędzie, które
zadomowiły się na Grobli nie wychodziły na jezdnię ul. Chemików.
Burmistrz poinformował, że nie planuje się żadnych działań, są to ptaki dzikie.

Ad 4
Przewodniczący komisji poddała pod głosowanie protokół nr 5/2016 z posiedzenia komisji
w dniu 18.05.2016 r.
za – 4 głosy

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 1 głos

Protokół został przyjęty większością głosów, bez uwag.

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Janina Berger
Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Ładu Publicznego

DARIUSZ CZAPIEWSKI

