PROTOKÓŁ NR 3/2020
z posiedzenia Komisji Gospodarki
w dniu 21.04.2020 r.

Obecni:
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy bieżące.
3. Przyjęcie Protokołu nr 2/2020 z posiedzenia komisji w dniu 18.02.2020 r.

Przewodniczący komisji Piotr Świerkosz otworzył i prowadził posiedzenie komisji, które odbyło się
w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams w związku
z sytuacją związaną z wirusem COVID-19. Przywitał zaproszonych Gości oraz członków komisji.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację.

Ad 1
Komisja Gospodarki przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:
a) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tomasz Pawlus.
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Agnieszka Demska-Furgał, Krystyna Wróbel, Marcin
Nyga, Maria Sitko, Damian Gerycki poruszono sprawy dotyczące m. in.: utworzenia nowej aglomeracji
lub jej aktualizacji; przekazania radnym treści porozumienia; przeanalizowania zasadności podjęcia
uchwały pod kątem możliwości podłączenia kanalizacji osiedla Homera do bieruńskiej oczyszczalni
i opłacalności pod względem finansowym; kosztu oczyszczenia 1 m3 ścieków w tyskiej oczyszczalni
(przygotować informację na sesję); punktów w Bieruniu, gdzie też trzeba będzie zawierać
porozumienia z sąsiednimi gminami; kosztu opracowania aktualizacji aglomeracji na terenie Bierunia
(przedstawić informację na sesji); miejsca uiszczania opłaty za ścieki przez mieszkańców osiedla
Homera (Tychy lub Bieruń); zwiększania lub zmniejszania się obszaru aglomeracji w Bieruniu.
Zastępca Burmistrza oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzielili odpowiedzi oraz
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.
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Do posiedzenia komisji dołączyła radna Barbara Panek-Bryła. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy
13 radnych.
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie:
Opinia 1
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu Aglomeracji Tychy.
za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 1 głos

Komisja większością głosów przyjęła opinię.
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości Łukasz Odelga.
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Marcin Nyga, Maria Sitko, Piotr Świerkosz poruszono
sprawy dotyczące m. in.: potencjalnych zainteresowanych nabyciem terenu; wynagrodzenia strat
osobom zgłaszającym roszczenia; planowanego terminu sprzedaży.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielił odpowiedzi oraz
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie:
Opinia 2
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej w Lędzinach.
za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 1 głos

Komisja większością głosów przyjęła opinię.

Ad 2
Radny Marcin Nyga zapytał o aktualny etap realizacji programu ograniczenia emisji w Bieruniu.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w zakresie programu na 2020 rok jest w tej chwili
finalizowany wniosek aplikacyjny do WFOŚiGW i regulamin. Realna szansa na rozpoczęcie to okres
wakacyjny i jesienny.
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Ad 3
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia komisji w dniu
18.02.2020 r.
za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Protokół został przyjęty jednogłośnie.
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
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