
 

 

 

 
  

 
   

  

         
          

     

   

      

   

       

          
       

     
 

   

 

            
         

        
 

          
        

        
           

            
        

            
          

           
     

        
       

         
   

          
 

         
      

      

            
         

BR.0012.7.1.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 17 stycznia 2022 r., godz. 13.00 

Posiedzenie wyjazdowe w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz sprawdził obecność i stwierdził kworum, 
a następnie otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych gości oraz radnych i 
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Prezentacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański, Naczelnik Wydziału Usług 
Komunalnych Mariola Pendziałek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Michał 
Drabik. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 722). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poprosił o zreferowanie projektu 
uchwały. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poprosił o umożliwienie zabrania głosu 
przez Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych w celu omówienia druku. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek poinformowała, że 
proponowane zmiany są podyktowane chęcią wprowadzenia zmian w następnej umowie na 
odbiór odpadów. Wstępnie został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, a po sesji 
będzie miało miejsce docelowe postępowanie. Propozycje dotyczą ogrodów działkowych 
i będzie to kontynuacja zmian wprowadzonych na ostatniej sesji. Zmiana dotyczyć będzie 
również częstotliwości odbioru bioodpadów. W zakresie tej frakcji przeprowadzono analizę, 
która wykazała, że ilość tych odpadów w miesiącach grudzień-luty jest sześciokrotnie 
niższa, zostanie więc ograniczona częstotliwość ich odbioru, aby uzyskać zmniejszenie 
kosztów. Zmianie ulega również sposób gromadzenia odpadów biodegradowalnych, 
brązowe worki zostaną zastąpione dodatkowym pojemnikiem. Jednorodzinne 
nieruchomości zamieszkałe będą miały do dyspozycji pojemniki brązowe o łącznej 
pojemności 240 litrów. 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, ile wprowadzenie tej zmiany pozwoli miastu 
zaoszczędzić. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek wyjaśniła,  że  nie  
przeprowadzono takiej kalkulacji, a istnieją obawy, że będzie podwyżka innych kosztów  
i koszty odbioru odpadów nie zmaleją. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że, zgodnie z ustawą, miasto ma 
obowiązek rozliczać wykonawcę według ilości odebranych odpadów. Koszty wykonawcy 
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zmniejszą się ze względu na mniejszą liczbę kursów. Miasto zakłada, że dzięki temu nie 
będzie aż tak wysokiego wzrostu kwoty umowy. 

Radny Krzysztof Kleczka zgłosił problem występujący w całym mieście, który dotyka 
spółdzielni mieszkaniowych. Chodzi o odpady takie jak opony i gruz, które kiedyś 
odbierano, a teraz zalegają na osiedlach. Radny zdaje sobie sprawę, że nie są to odpady 
komunalne, ale prosi o zajęcie się problemem. Radny wskazał, że mieszkańcy płacą 
dwukrotnie – opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz za odbiór odpadów przez firmę 
wynajętą przez spółdzielnię. Przypomniał, że rozmawiał już na ten temat z Zastępcą 
Prezydenta i przy tej okazji także prosi o podjęcie próby rozwiązania problemu. Następnie 
radny wskazał, że miasto planuje zrezygnować z worków na odpady bio, podczas gdy wiele 
osób posiada takie zgromadzone worki. Zdaniem radnego, miasto powinno zapewnić odbiór 
worków do czasu wyczerpania przez mieszkańców ich zapasów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że miasto chce się wycofać  
z użytkowania worków (na odpady bio), ponieważ zakłócały przetwarzanie odpadów bio 
i sprawne działanie kompostowni. Używając je, trudno osiągnąć parametry kompostowni 
certyfikowanej. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek poinformowała, że od 
przyszłej umowy wykonawca nie będzie dostarczał nowych worków. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wskazał, że w specyfikacji do nowego 
przetargu na odbiór odpadów komunalnych zawarty zostanie zapis, że wykonawca ma 
odbierać bioodpady w workach do ich wyczerpania. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poinformował, że miał telefony od 
mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy skarżyli się nie na wybór wykonawcy, ale na 
metodę ustalenia stawki. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odniósł się do poruszonych przez 
przedmówców kwestii. Poinformował, że spotyka się ze spółdzielcami i ma miejsce 
współpraca z nimi, ale należy także pamiętać o wspólnotach mieszkaniowych i ich 
oczekiwaniach. Mieszkańcy chcą, aby wykonawca odbierał wszystkie odpady, ale w taki  
sposób stawki pójdą bardzo w górę. 

Radny Krzysztof Kleczka uznał, że może to być raz w tygodniu. Ważne jest, żeby było 
dobrze i czysto. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok zwrócił uwagę, że to dotyczy obszaru 
całego miasta. Jeśli wykonawca zacznie wywozić odpady budowlane z terenów spółdzielni, 
całe miasto będzie w tzw. big-bagach. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wskazał, że śmieci są też podrzucane na 
osiedla nocami. Monitoring to rejestruje, a sprawy są zgłaszane na Policję. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek wyjaśniła, że cena 
podana przez wykonawcę będzie znacznie wyższa niż koszt spółdzielni. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok zaznaczył, że miasto nie jest tego 
w stanie oszacować. 

Radny Krzysztof Kleczka przyjął do wiadomości wyjaśnienia i zapowiedział dalszą 
współpracę. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek poinformowała, że jest 
ujawnianych wiele dzikich wysypisk, na których zalegają np. setki opon. Nie są za to raczej 
odpowiedzialne osoby fizyczne. 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał,  czy są jakieś sygnały, że ustawowo ma  się zmienić  
metoda ustalania stawki za odbiór odpadów. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek poinformowała, że nie 
ma takich sygnałów. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przypomniał, że w Warszawie metoda 
była wielokrotnie zmieniana. W stosunku do każdej metody można argumentować, że jest 
niesprawiedliwa, ale ta wybrana w Gliwicach, jest, zdaniem Zastępcy Prezydenta Miasta, 
najlepsza. Z domu jednorodzinnego odpadów jest więcej, a koszty wywozu są wyższe. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wskazał, że na metodę skarżą się 
głównie osoby mieszkające samotnie. Dodał, że przedstawia mieszkańcom wiele 
argumentów i informuje, że miasto nie myśli o zmianie metody. Następnie Przewodniczący 
Komisji zapytał, czy można za darmo wywieźć bioodpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek potwierdziła, że można 
przywieźć każdą ilość, która nie zmieści się do kontenerów. 

Radny Marcin Kiełpiński poinformował, że jest mocno przekonany do wybranej 
w Gliwicach metody, a do wielu mieszkańców, po rozmowie, trafiają przedstawiane 
argumenty. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 722. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dwie osoby były 
nieobecne na posiedzeniu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (druk nr 717). 

Projekt uchwały zreferowała Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola 
Pendziałek. Poinformowała ona, że proponowane zmiany są konsekwencją zmian 
w regulaminie (druk nr 722). Projektem tym odstępuje się od zbierania bioodpadów w 
workach i zmienia częstotliwość ich odbierania. W projekcie mowa jest także o pojemnikach 
podziemnych i półpodziemnych. Będzie można zrezygnować z pojemników dostarczanych 
przez wykonawcę, jeśli się takie zamontuje. Projekt reguluje także mycie pojemników. 
Będą one myte dwa razy do roku. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 717 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dwie osoby były 
nieobecne na posiedzeniu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Gliwice (druk nr 723). 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że ustawodawca przyjął 
ustawę zobowiązującą samorządy do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników. Daje ona zwolnienie z opłaty targowej.  
Prezydent Miasta proponuje wyznaczyć targowisko przy ul. Lipowej w piątki oraz Giełdę 
Samochodową w soboty. 

Radny Krzysztof Kleczka zaproponował zniesienie opłaty targowej. Uznał także, że 
ciężko będzie zweryfikować, kto jest domownikiem rolnika. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że większość na targowisku 
stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową. 
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Radny Krzysztof Kleczka,  w  odniesieniu  do  opłaty  targowej  uznał,  że  daje  ona  
stosunkowo niewielkie wpływy, więc warto rozważyć jej zniesienie. To niewielka kwota 
w skali roku. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że ustawa, o której mowa 
wyżej, stanowi głównie zobowiązanie dla gmin, które nie posiadają targowisk i muszą 
wyznaczyć miejsce handlu. 

Radny Krzysztof Kleczka ponowił pytanie o możliwość weryfikowania, kto jest rolnikiem 
lub jego domownikiem. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że opłata za zajęcie miejsca 
jest wyższa niż targowa. Handlujący przedsiębiorcy na koniec miesiąca otrzymują fakturę, 
która stanowi ich koszt i z której nie zrezygnują, by oszczędzić na opłacie targowej. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Michał Drabik dodał, że wydział 
dzierżawi ziemię rolnikom i zwykle są to duzi przedsiębiorcy. 

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 723. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dwie osoby były 
nieobecne na posiedzeniu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy 
ul. Parkowej 5 (druk nr 716). 

Projekt uchwały zreferował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Michał Drabik. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 716. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dwie osoby były 
nieobecne na posiedzeniu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 525, 526, 527, obręb 
Przedmieście, położonych przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach stanowiące własność 
miasta Gliwice (druk nr 718). 

Projekt uchwały zreferował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Michał Drabik. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 718. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dwie osoby były 
nieobecne na posiedzeniu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Na  tym  zakończono  procedowanie  w  tym  punkcie  porządku  obrad,  a  Przewodniczący  
Komisji podziękował gościom za zreferowanie projektów uchwał. 
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Ad 2) Prezentacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański powitał radnych 
i podziękował  za  wizytę.  Poinformował  następnie,  że  do  głównych  zadań  spółki  należy  
dostarczanie mieszkańcom wody oraz odbiór nieczystości płynnych. Dodatkowa działalność 
Przedsiębiorstwa się rozszerza m.in. o kanalizację deszczową, a także działalność 
komercyjną. Dochody podstawowe ustalane są na podstawie taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Od 1 października obowiązuje 
nowa taryfa, która została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie na okres trzech lat. Przedsiębiorstwo liczyło na wzrost taryf o 14%, a stanęło na 
10%, przy czym wskazać należy, że bardzo wzrosły ceny energii elektrycznej. 

Sieć kanalizacyjna w Gliwicach została wybudowana stosunkowo niedawno, natomiast sieci 
wodociągowe muszą być modernizowane. Odnośnie zamiarów inwestycyjnych prezes 
poinformował, że niebawem Radzie Miasta zostanie przedłożony wieloletni plan 
inwestycyjny PWiK, uwzględniający m.in. remonty sieci. Dodał, że im więcej remontów, 
tym mniej strat wody oraz awarii. 

Prezes przedstawił zebranym  szacowane wyniki  finansowe spółki na lata 2021-2024. 
Poinformował także o dużej presji na podwyżkę wynagrodzeń pracowniczych. 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy wszystkich inwestycji związanych z kanalizacją nie 
można by przekazać z innych jednostek do PWiK. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że kiedyś było takie 
podejście, ale teraz jest ono zmieniane. Planowane jest przekazanie tych zadań do PWiK, 
także tych realizowanych ze środków unijnych. Należy jednak uwzględnić wiele czynników, 
np. zlewnie wód, obiekty hydrotechniczne. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański przedstawił 
kwoty przewidziane na inwestycje w rozbiciu na lata: 

• w 2022 r. – 21.274.800 zł 
• w 2023 r. – 31.480.000 zł 
• w 2024 r. – 54.495.000 zł 
• w 2025 r. – 48.776.000 zł. 

Łącznie nakłady inwestycyjne wyniosą 157.025.800 zł. 

Prezes  PWiK poinformował, że w 2021  r.  Rada Miasta głosowała w  sprawie planu 
inwestycyjnego spółki. Po objęciu funkcji, Prezes dokonał przeglądu planu i obecnie 
zawarto w nim wszystkie zadania i plany. Nowy plan niebawem zostanie przedłożony 
Radzie Miasta. Plan jest przewidziany na pięć lat, a pod koniec roku będzie aktualizowany. 

Następnie Prezes PWiK poinformował, że spółka działa na terenie Gliwic, Pyskowic 
oraz Sośnicowic i wskazał na inwestycje z podziałem na gminy. Środki dotyczące Gliwic 
wyniosą 106 milionów zł. 

Do głównych zadań inwestycyjnych należeć będzie modernizacja Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków (COŚ), instalacja zagospodarowania osadów, budowa oczyszczalni ścieków 
w Pyskowicach, budowa i modernizacja sieci wod.-kan. i przejęcia sieci. 

Radny Krzysztof Kleczka zapytał, czy instalacja zagospodarowania osadów ma mieć coś 
wspólnego z budową nowej instalacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański wyjaśnił, że nie 
– tu chodzi o napowietrzanie oraz wymianę urządzeń do zagęszczania osadów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że produkcja osadów ze ścieków 
wynosi ok. 12-15 tysięcy ton, a maksymalne możliwości ich utylizacji w Parku Zielonej 
Energii wynosić mają 7-8 tysięcy ton. Problem zagospodarowania osadów dalej więc będzie 
aktualny. 

Radny Krzysztof Kleczka zapytał, czy Centralna Oczyszczalnia Ścieków to już 
przestarzały obiekt. 
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Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański uznał, że, jeśli 
zostanie przeprowadzona modernizacja, to obiekt jeszcze długo posłuży. 

Następnie Prezes PWiK poinformował również o planowanej budowie stacji wodorowej, 
która pozwala na większe wykorzystanie osadów oraz stosowanie wodoru np. w taborze 
autobusowym. 

Radny Krzysztof Kleczka zapytał o kwestię przeznaczenia osadów z oczyszczalni na 
nawozy. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Adam Ciekański wyjaśnił, że 
spółka podejmuje takie działania, poprzez pośredników, ale staje się to coraz droższe 
i trzeba szukać alternatyw. 

Prezes PWiK poinformował następnie o planach budowy oczyszczalni ścieków 
w Pyskowicach. Zadanie to jest analizowane pod kątem opłacalności, ponieważ długi 
przesył do Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest niekorzystny. Ponadto, wybudowanie tej 
oczyszczalni odciążyłoby COŚ. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że dzięki wybudowaniu tej 
oczyszczalni byłaby możliwość przekierowania do niej nieczystości z Czechowic. 

W dalszej części wypowiedzi Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Adam Ciekański poinformował, że na budowę nowej oraz modernizację istniejącej sieci 
przeznaczono 72.700.000 zł. Przedsiębiorstwo będzie również pełnić funkcję menedżera 
projektu uzbrajania terenu Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG) w zakresie budowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód. Obszar ten zostanie włączony do sieci przez 
ul. Skłodowskiej-Curie. Z innych planów, w zakresie uporządkowania sieci planowane jest 
rozpięcie kanalizacji deszczowej oraz ściekowej. 

Prezes PWiK poinformował, że zadania inwestycyjne realizowane są z amortyzacji. Omówił 
wskaźniki zadłużenia, poinformował również, że planuje, żeby plan inwestycyjny był 
aktualizowany. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił,  że  miasto  powierzy  PWiK  
zadania menedżera projektu w Gliwickim Obszarze Gospodarczym. Miasto będzie 
inwestorem, ale zakłada się późniejsze przekazanie aportem do spółki sieci oraz 
amortyzację. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański poinformował, 
że spółka cały czas zakłada pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale ta opcja się oddala. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wskazał, że radni mają świadomość 
obecnej sytuacji, a także tego, że plan inwestycyjny spółki może być zmieniany. 

Radny Krzysztof Kleczka przypomniał pomysł dotyczący linii do woreczkowania wody, o 
którym kiedyś informowano. Zachęcił do promowania w ten sposób gliwickiej wody  
i rozdawania jej w upalne dni. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański poinformował, 
że spółka planuje postawić w mieście kilka dystrybutorów wody, np. w okolicach Hali Arena 
i Urzędu Miejskiego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że docenia dystrybutory wody, 
jakie można spotkać w innych krajach europejskich. Można z nich toczyć nawet gazowaną 
wodę. Poinformował  także,  że  namawia  PWiK,  a  także  Wydział  Promocji  i  Komunikacji 
Społecznej do rozdawania mieszkańcom bidonów. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poinformował, że korzysta z bidonów 
i zachęca do tego. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański poinformował, 
że również zachęca do tego – woda jest dobrej jakości i można ją pić z sieci. Zakłócenia 
mogą być jedynie, kiedy ma miejsce awaria, ale o tym mieszkańcy są informowani, np. za 
pomocą sms. Dystrybutory na wodę powinny się pojawić w mieście w tym roku. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok uznał, że to będzie najlepsza promocja 
wody, a takie działania robią się popularne w całej Polsce. Bardzo promuje je Wrocław. 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy będzie można wnioskować o rozmieszczenie 
dystrybutorów w dzielnicach. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański poinformował, 
że będzie to możliwe, ale w kolejnych latach. Najpierw spółka chce sprawdzić, jak to działa. 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy na ul. Sikorskiego jest planowane rozdzielenie sieci, 
o którym wspominał Prezes PWiK. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Adam Ciekański poinformował, 
że uporządkowanie sieci w Sośnicy jest planowane w 2022 r. Ma na celu polepszenie jakości 
wody w Sośnicy. Na zakończenie, Prezes zaprosił radnych na wizytę, w dogodnym terminie, 
w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. 

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz 
podziękował za dyskusję, poprosił o przekazywanie Komisji informacji na temat aktualizacji 
planu inwestycyjnego PWiK i zakończył ten punkt obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź na pismo Komisji Gospodarki Komunalnej w sprawie posiedzenia w dniu 
17 stycznia 2022 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (w sprawie 
nr BR.0012.17.46.2021, korespondencja nr UM.4031.2022) – Komisja zapoznała się. 

b) Prośba o opinię w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Opolskiej 21 (w sprawie 
nr BR.0012.17.1.2022, korespondencja nr UM.25645.2022) – Komisja zaopiniowała 
pozytywnie. 

c) Pismo Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ostropa w sprawie budowy skweru 
rekreacyjno-sportowego w Ostropie (w załączeniu, korespondencja nr UM.12457.2022). 

Radny Krzysztof Kleczka zadeklarował, że przekaże nadawcy odpowiedź na swoją 
interwencję w sprawie. 

d) Pismo mieszańca w odpowiedzi na przygotowane przez Komisję stanowisko w sprawie 
protestu dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (w sprawie nr BR.0012.17.25.2021, korespondencja nr UM.17169.2022) 
– Komisja podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie, o czym zostanie 
powiadomiony nadawca. 

e) Dodatkowe informacje mieszkańca w sprawie wejścia na teren Cmentarza Centralnego 
(w sprawie nr BR.0012.17.43.2021, korespondencja nr 1339888.2021) – Komisja 
zapoznała się. 

f) Odpowiedź na pytanie Komisji w sprawie utworzenia dojazdu do Cmentarza Centralnego 
od strony Parku Szwajcaria (w sprawie nr BR.0012.17.43.2021, korespondencja 
nr UM.1344375.2021) – Komisja zapoznała się. 

g) Odpowiedź na pismo Komisji w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Lipowej 9 (w sprawie 
nr BR.0012.17.45.2021, korespondencja nr UM.1310330.2021) – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała wyłączenie lokali spod przetargu. Komisja przekaże odpowiedź 
mieszkance. 

h) Odpowiedź na pismo Komisji w sprawie interwencji mieszkańca dot. udzielenia ulgi 
w spłacie należności za lokal użytkowy (w sprawie nr BR.0012.12.39.2021, 
korespondencja nr UM.1334135.2021) – Komisja zapoznała się i przekaże mieszkańcowi 
otrzymaną odpowiedź. 
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i) Odpowiedź na prośbę o informacje w sprawie interwencji mieszkańca dot. rejonu ulic 
Daszyńskiego i Słonecznej (w sprawie nr BR.0012.17.36.2021, korespondencja 
nr UM.1311741.2021) – Komisja zapoznała się i przekaże mieszkańcowi otrzymaną 
odpowiedź. 

j) Informacja w sprawie zmiany systemu ogrzewania (w sprawie nr BR.0012.17.35.2021, 
korespondencja nr UM.1317304.2021) – Komisja zapoznała się i przekaże mieszkańcom 
otrzymaną odpowiedź. 

k) Odpowiedź na interwencję mieszkańca w sprawie sygnalizacji świetlnej (w sprawie 
nr UM.1287287.2021, korespondencja nr UM.1287287.2021) – Komisja zapoznała się 
i przekaże mieszkańcom otrzymaną odpowiedź. 

l) Pismo w sprawie upublicznienia projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek 
na lata 2022-2031 (w załączeniu, korespondencja nr UM.1315369.2021) – Komisja 
zapoznała się. 

m) Pytanie o opinie Rady Miasta do pomysłu usunięcia 10 tysięcy miejsc parkingowych na 
ulicach w centrum miasta (w załączeniu, korespondencja nr UM.1333793.2021) – 
Komisja zapoznała się. 

n) Wyrok  NSA  dot.  skargi  kasacyjnej  na  orzeczenie  WSA  w  sprawie  skargi  na  uchwałę  
w sprawie opłaty targowej (w załączeniu, korespondencja nr UM.1345851.2021) – 
Komisja zapoznała się. 

o) Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2021 r. 
w sprawie skargi mieszanki na uchwałę nr XVII/337/2020 z dn. 30 lipca 2020 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.1348159.2021) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń Komisji z dnia: 15 i 24 listopada, 8 grudnia 
2021 r. 

(***) 

Terminu kolejnego posiedzenia Komisji nie ustalono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

(-) Jacek Trochimowicz 
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