
Protokół Nr 24/2013 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 6 maja 2013 r. 
 

 Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Ryszard Jonderko, który powitał wszystkich obecnych, a następnie przedstawił 
porządek posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Wdrażanie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nowej ustawy      

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Komisja przyjęła „jednogłośnie” przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało       
6 radnych. 
 

Ad. 2 

Protokół Nr 23/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 marca 2013 r. został przyjęty   
bez uwag 6 głosami „za”.  
 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:  
 

- zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej w zakresie dotyczącym działalności Komisji, 

- przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny           
w 2013 roku, 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. 
Leszczyny), 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. 
Leszczyny), 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. 
Dębieńsko). 
 

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 6 głosami „za”. 
 

Uwag do treści pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Ad. 4 
Wdrażanie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nowej ustawy                
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Pracownik Wydziału Gospodarki Odpadami poinformowała o zakończeniu zbiórki 

deklaracji, zebrano ok. 75-80%. Kolejny etap to utworzenie bazy danych                     
i wprowadzanie danych z deklaracji. Osoby które nie złożyły deklaracji, będą 
wzywane do jej złożenia, jeżeli tego nie zrobią podstępowanie zakończy się 
wydaniem decyzji wymiarowej. Pod koniec maja być może będzie znana liczba osób 
zdeklarowanych. 
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Radny Bogdan Knopik pytał o możliwość zmiany stawek. 
Pracownik Wydziału Gospodarki Odpadami poinformowała, że stawki zostały 
wyliczone na podstawie posiadanych danych. System gdy zacznie funkcjonować 
będzie monitorowany, będą robione analizy. Dodała, że zmiana ustawy daje 
możliwość łączenia metod ustalania opłat.  
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza GiM przypomniał, że gmina nie ma prawa          
na odpadach zarobić ani złotówki. 
Radny Bernard Strzoda pytał o możliwości zwolnień z opłat za odpady. 
Józef Zaskórski Sekretarz GiM poinformował, że opłata jest obowiązkowa, 

ewentualnie istnieje możliwość zwrócenia się do Burmistrza, który może wydać 
decyzje o zwolnieniu z płatności. 
Radny Ryszard Bluszcz poruszył kwestie dot. częstotliwości  zbiórki odpadów np.  
w przypadku osób przewlekle chorych, gdzie dużą część tych odpadów stanowią 
„pampersy” i ich zbiórka  1-raz w miesiącu, szczególnie w miesiącach letnich może 
być niewystarczająca. 
Pracownik Wydziału Gospodarki Odpadami wyjaśniła, że są to odpady 
zmieszane, zbierane 1-raz w miesiącu, tak do tej pory też to funkcjonuje.  
 
Ad. 5  
Przewodniczący Komisji poinformował o przebiegu finału Wojewódzkiego 
Ekologicznego Konkursu Plastycznego. W związku z brakiem realizacji zgłoszeń 
dotyczących uporządkowania terenu Kanetowca w Przegędzy (usunięcie tablic, 
naprawa ławek), ponowił tą sprawę. 
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. EiZ   stwierdziła, że ponowi takie zgłoszenie    
do Nadleśnictwa. 
Przewodniczący poinformował o nowym miejscu zgłoszeń szkód łowieckich – Koła 
Łowieckiego „Raróg”, zgłoszenia w formie listu poleconego  można dokonywać           
u Sławomira Grochowskiego - ul. Ogrodowa 49, 44-240 Żory. 
Radny Bogdan Knopik  poruszył sprawę braku drogi przeciwpożarowej łączącej     

ul. Furgoła z ul. Markwioka w Dębieńsku. 
 
Wniosek: 
Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” podjęła wniosek o prowadzenie rozmów  
z ZOWEREM aby przy  okazji rekultywacji terenu w Dębieńsku wykonać drogę 
przeciwpożarową łączącą  ul. Furgoła z ul. Markwioka.   
 
 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono.   
Protokołowała: 
Alina Kuśka                                     

                    Przewodniczący Komisji 

          radny Ryszard Jonderko 


