
Protokół Nr 23/2013

z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju
w dniu 18 marca 2013 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście 
(wg załączonej listy obecności).
Posiedzenie  prowadziła  Przewodnicząca  Komisji  Radna  Jolanta  Szejka, 
która  powitała  wszystkich  zebranych  i  przedstawiła  następujący  porządek 
posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.

Ad. 2
Protokół  Nr  22/2012  z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  18  lutego  2013  r.  przyjęto 

„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

Ad. 3
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i  miasta na 2014 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki,

2/ inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

Następnie Pełnomocnik  ds.  PRiG  Grzegorz  Wolnik  i  Sekretarz  GiM  Józef 
Zaskórski omówili  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXVI/331/12  
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów.

Radny Henryk Dyrbuś zapytał, jaką opłatę będzie uiszczał przedsiębiorca.

Sekretarz GiM wyjaśnił, że według tego, jakie pojemniki zadeklaruje przedsiębiorca 
i  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  
z  dnia  12  grudnia  2012  r.  w  sprawie  określenia  metody  ustalenia  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik  wyjaśnił,  że należy poczekać ok. roku, 
aby  zobaczyć,  jak  system  funkcjonuje.  Stwierdził,  że  nie  należy  rozszczelniać 
systemu.

Sekretarz GiM stwierdził, że, jeżeli chodzi o inkaso, to jest jeszcze czas na podjęcie 
odpowiedniej uchwały. 
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Radny Marek Paluch  stwierdził, że nowelizacja ustawy pozwala na zróżnicowanie 
cen  w  domach  jednorodzinnych  i  na  osiedlach  wielorodzinnych.  Czy  władze 
gminy rozpatrują  taką  możliwość  a  jeżeli  tak,  to  czy będzie  się  takie  zmiany 
wprowadzać jeszcze teraz, czy nie będzie się takiej możliwości brało pod uwagę.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik stwierdził, że nie jest to kwestia nie brania 
takiej możliwości pod uwagę, ale teraz na to by się nie odważył. Obawia się, że przy 
masowym  wymeldowywaniu  się,  może się  okazać,  że  realnie  nie  ma ok.  41  tyś 
mieszkańców, ale np. 35 tyś mieszkańców. 

Radny Marek Paluch stwierdził, że mieszkańcy są bardzo zainteresowani tą spra-
wą. Poinformował, że ciężko jest przekonać mieszkańców, gdyż teraz różnica 
w cenie będzie znaczna.  Zapytał, kiedy będzie wiadoma ilość zadeklarowa-
nych osób.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik  poinformował, że po 15 kwietnia nadal 
będą  spływały  deklaracje.  Poinformował,  że  nie  wiadomo  ile  będzie  pieniędzy  
w systemie. Może się okazać, że przy obniżeniu stawki na osiedlach, trzeba będzie 
podnieść stawki pozostałym zadeklarowanym. Jeżeli się okaże, że zadeklaruje się 
tylko  35  tyś,  to  system  nie  zadziała.  Do  póki  pierwsze  dane  nie  spłyną,  to  do 
podejmowania  jakichkolwiek  decyzji  o  zróżnicowaniu,  o  ulgach,  itp.  nie  byłoby 
rozsądne.

Radny Marek  Paluch  zapytał  czy  po  pierwszych  sprawozdaniach  okaże  się,  że 
mamy nadwyżkę, czy w tym momencie mamy związane ręce do końca umowy?

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że jeżeli chodzi o stawki, można 
je zmieniać w ciągu trwania umowy. Stwierdził, że jeżeli okaże się, że jest nadwyżka, 
można ulżyć mieszkańcom. Trzeba poczekać na pierwsze sprawozdania. 

Radna Jolanta  Szejka zapytała  czy gmina może się  wycofać  z  budowy PSZOK 
(Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że jest to obowiązek gminy, więc 
nie można się wycofać, a poza tym nie jest to ogromny koszt. Trzeba mieszkańcom 
udostępnić  takie  miejsce.  Jest  to  jednorazowa  inwestycja,  która  się  dość  szybko 
zamortyzuje. Stwierdził również, że będzie wielu mieszkańców, którzy zapłacą mniej 
za wywóz śmieci.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało 6 
Radnych.

Ad. 4
Przewodnicząca  Komisji poinformowała,  że  brała  udział  wraz  z  Naczelnikiem 
Wydziału  Funduszy Zewnętrznych  Andrzejem Wącirz  w Konferencji  Wojewódzkiej 
dotyczącej  Rozwoju  Obszarów Wiejskich Województwa  Śląskiego w latach 2007-
2013 oraz nowej perspektywy na lata 2013-2020.
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Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka-Nowak poinformowała, że w dniu 20 kwietnia 
br. w Gimnazjum 2 w Leszczynach odbędzie się Europejski Dzień Kobiet.

Poinformowano  również  Komisję  o  Jarmarku  Wielkanocnym,  który  odbędzie  się  
23 marca w Parku Leśnym w Leszczynach o godzinie 10.00.
Przewodnicząca Komisji poinformowała również, że został rozstrzygnięty konkurs 
promujący  wykorzystanie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  w  trzecim 
sektorze. Wśród najwyżej ocenionych aplikacji znalazł się wniosek Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk (wnioskodawca) i Fundacji Rzeczpospolita Rowerowa 
z  siedzibą  w  Rybniku  (partner)  pn.  "Narysuj  trasę  rowerową  -  społeczny  portal 
planowania sieci tras rowerowych w powiecie rybnickim i Mieście Rybnik".

Przewodnicząca  Komisji  złożyła  gratulacje  dla  pań  zasłużonych  w  działalności 
państwowej,  społecznej,  zawodowej  i  charytatywnej,  które  otrzymały  medale  od 
Prezydenta RP a w jego imieniu wręczył je Wicewojewoda Śląski.

Sołtys  sołectwa  Szczejkowice  poinformował,  że  będzie  zgłaszał  Szczejkowice  do 
konkursu  Piękna  Wieś  Województwa  Śląskiego,  w  kategorii  najlepsze 
przedsięwzięcie Województwa Śląskiego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Bożena Zawalska                
 

Przewodnicząca Komisji

     radna Jolanta Szejka
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