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PROTOKÓŁ NR 2/2020 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 18.02.2020 r. 

 

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

2. Plan rozbudowy sieci sanitarnej w mieście.  

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Przyjęcie Protokołu nr 1/2020 z posiedzenia komisji w dniu 21.01.2020 r. 

 

 

Wiceprzewodniczący komisji Marcin Nyga przywitał zaproszonych gości oraz członków komisji.  

Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest ponad 

50% członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski, opinie, stanowiska. 

 

 

Ad 1 

 

Temat działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. przedstawił 

w formie prezentacji multimedialnej Prezes Spółki Tadeusz Kowalik.  

 

O godz. 15.08 na posiedzenie przybył przewodniczący komisji Piotr Świerkosz. 

O godz. 15.18 na posiedzenie przybyła radna Barbara Panek-Bryła.  

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Marcin Nyga, Krystyna Wróbel, Agnieszka Demska-

Furgał, Edward Andrejczuk, Jarosław Mokry, Stanisław Jurecki, Maria Sitko, Damian Gerycki, Piotr 

Świerkosz, poruszono sprawy dotyczące m. in: składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki; 

przestrzegania regulaminu PSZOK przez mieszkańców; zaplanowania kosztów w kwocie 1 400 000,- zł 

w br. związanych z inwestycją „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej 

w Bieruniu”; ilości domów podłączonych do kanalizacji sanitarnej przy ul. Mieszka I; kontynuacji 

budowy kanalizacji sanitarnej Mieszka I; perspektywy pozyskania energii z odnawialnych źródeł 

energii; kosztów związanych z utylizacją odpadów wielkogabarytowych w odniesieniu do kosztów 

zagospodarowania odpadów; posiadania przez ERG Folie własnej oczyszczalni ścieków; produkcji 

biometanu w oczyszczalniach; proporcji pomiędzy poborem wody przez Bieruń a ilością 

oczyszczanych ścieków; kontrolowania i rozliczania mieszkańców oraz firm korzystających z wód 

gruntowych a podłączonych do kanalizacji sanitarnej; kosztów zimowego utrzymania przez BPIK Sp. 

z o.o. w odniesieniu do kosztów kiedy to zadanie realizowały inne firmy; prowadzonych analiz 



2 
 

w zakresie rozszerzenia działalności spółki na inne obszary jak np. utrzymanie czystości; terminu 

wykonania kanalizacji sanitarnej od sklepu PEPCO do Powiatowego Zespołu Szkół; podejmowanych 

działań mających na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej; partycypowania 

kopalni w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej  w ul. Marmurowej i Bazaltowej; spełnienia przez 

oczyszczalnie norm unijnych; wykorzystania wody oczyszczonej do małej retencji; ogólnej kwoty na 

wynagrodzenia; wydłużenia czasu pracy PSZOK w soboty np. do godz. 18.00; wskazania przez spółkę 

usług w zakresie gospodarki komunalnej, o które można by było rozszerzyć jej działalność.   

 

Prezes BPIK Sp. z o.o., Członek Zarządu BPIK Sp. z o.o. oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi 

oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   

 

Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 

 

Wniosek 1 

Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta i Zarządu Bieruńskiego Przedsiębiorstwa 

Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. o dokonanie analizy usług komunalnych świadczonych na rzecz 

miasta, o które można byłoby rozszerzyć działalność BPIK Sp. z o.o. i przedstawienie wniosków tej 

analizy na posiedzeniu komisji w II półroczu br. 
 

za – 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością przyjęła wniosek. 

 

Opinia 1 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii 

Komunalnej Sp. z o.o.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Przewodniczący komisji ogłosił 10-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 

 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie.  

 

 

Ad 2 

 

Temat plan rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście w formie projektu uchwał w sprawie 

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

kanalizacji sanitarnej w Bieruniu – aktualizacja 2019” przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Piotr Buchta. 

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Natalia Grosman, Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, 

Maria Sitko, Agnieszka Demska-Furgał, Edward Andrejczuk, Jarosław Mokry, poruszono sprawy 
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dotyczące m. in.: efektywności ekologicznej; obszarów wykreślonych z koncepcji; zabezpieczania 

środków finansowych na realizację kanalizacji; pewnych założeń koncepcji, które są nieaktualne 

(ul. Domy Polne); działek na sprzedaż, które nie są objęte planowaną kanalizacją (ul. Rubinowa);  

wątpliwości, które się wokół tej koncepcji pojawiły; wyższych kosztów realizacji w przypadku 

rozciągnięcia zadań w czasie; przyjmowania uchwałą dokumentu, który nie będzie realizowany; 

ustalenia zadań, które w obecnej kadencji rady będą zrealizowane; odstąpienia od opiniowania 

projektu uchwały i spojrzenia na to zagadnienie pod względem ekonomicznym; potrzeby 

dopasowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Prezes BPIK Sp. z o.o., Członek Zarządu BPIK Sp. z o.o., Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie 

dyskusji sprawy.   

 

Radny Marcin Nyga z uwagi na fakt, że dyskusja w Jego ocenie zmierza w niewłaściwym kierunku 

a wszystkim zależy aby powstał dobry dokument, zgłosił wniosek formalny aby odłożyć głosowanie 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej 

docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu – aktualizacja 2019” do przyszłej Komisji 

Gospodarki a czas ten przeznaczyć na konsultacje pomiędzy Radą Miejską, Burmistrzem, Bieruńskim 

Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w celu doprecyzowania zadań na lata 2020-2023, 

tak aby one były realnie przez te lata realizowane. 
 

za – 12 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja większością głosów przyjęła wniosek. 

 

 

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 

 

W trakcie przerwy posiedzenie komisji opuściły radne Barbara Panek-Bryła oraz Agnieszka Demska-

Furgał. 

Od tej chwili w posiedzeniu bierze udział 11 radnych. 

 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie.  

 

 

Ad 3 

 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:  

a) w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z nich,   

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Piotr Buchta. 
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Radny Marcin Nyga zwrócił się o poprawienie błędu pisarskiego w uzasadnieniu – mylnie podany rok 

podjęcia Uchwały nr XVII/10/2012. 

 

Radny Stanisław Jurecki zwrócił się o wskazanie miejsca przystanku „Bieruń Przychodnia” na 

ul. Granitowej.  

 

Przewodniczący komisji zaproponował, aby na sesji przekazać informację w tym zakresie.  

 

Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 

 

Opinia 2 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale 

Nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem 

lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia 

opłat za korzystanie z nich. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Główny Specjalista Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości Katarzyna Wilk.   

 

Radny Marcin Nyga zapytał czy obecnie nieruchomość jest użytkowana bezumownie, skoro umowa 

dzierżawy wygasła. 

 

Radna Krystyna Wróbel zapytała czy przez cały okres dzierżawy tej nieruchomości był jeden 

właściciel obiektu, który się na niej znajduje. 

 

Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości poinformowała, że 

sprawdzi i udzieli odpowiedzi na powyższe pytania. 

 

Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:   

  

Opinia 3 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy. 
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za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu – część A. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Główny Specjalista Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości Katarzyna Wilk.   

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię: 

 

Opinia 4 

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu – część A. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Ad 4 

 

Radna Natalia Grosman zapytała czy gmina będzie aplikowała o środki z Programu „Sportowa 

Polska” na przebudowę boisk przy SP Nr 3 wraz z ogrodzeniem. 

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że będzie prowadzona dyskusja w tym temacie. 

 

Radna Maria Sitko zgłosiła w imieniu mieszkańca prośbę o utwardzenie drogi dojazdowej do 

budynku przy ul. Grafitowej 16. 

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zostanie rozeznana.    

 

Przewodniczący komisji poinformował, że w najbliższy piątek o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie 

podkomisji ds. dróg. Kwota, którą dysponuje podkomisja w bieżącym roku to 140 000,00 zł. 

Podziękował za przysłane propozycje.  

 

 

Ad 5 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia komisji w dniu 

21.01.2020 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
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Przewodniczący komisji, po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.                                                  

Protokołowała: 

Janina Berger                                                        

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

 

Piotr Świerkosz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


