
Protokół Nr 35/2014
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 26 maja 2014 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. 

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. Sprawy bieżące.

Ad. 1 
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało 
5 radnych. 

Ad. 2 
Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 24 marca 2014 r. został przyjęty 
"jednogłośnie" - głosowało 5 radnych. 
Protokół Nr 34/2014  z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2014 r. został przyjęty 
"jednogłośnie" - głosowało 5 radnych. 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 

2014, 
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 
3. uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”,
4. opłat za świadczenia  w przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
5. zmiany uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość 
wypłacania nagród w  szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,

6. wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”,

7. zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
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8. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu 
Czerwionka-Leszczyny    lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych 
ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego 
uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Radni "jednogłośnie" pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał - głosowało 
7 radnych.

Ad.5
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji zapytał czy wiadomo coś więcej 
na temat niewykaszania nieużytków.

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń powiedziała, że w takim przypadku można 
zlecić wykoszenie zastępcze, czyli my to zrobimy, a potem ściągamy należności. 
Jednak jeszcze nie robiliśmy takich postępowań. Robimy wizję, mieszkańcy dostają 
zawiadomienia i najczęściej wykaszają teren - oczywiście chodzi tu o grunty rolne. 
W przypadku gruntów innych obowiązuje Regulamin utrzymania porządku i czystości 
w gminie, i w takim przypadku może interweniować Straż Miejska. Oczywiście 
musimy za każdym razem ustalić właściciela.  Na prywatny teren wejść nie możemy. 
Poza tym problem jest tam, gdzie nie ma zakończonego postępowania spadkowego 
i nie można ustalić właściciela.  

Radny Stanisław Breza zapytał kiedy będzie wykaszanie mienia gminy.

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń odpowiedziała, że trzeba zebrać ofertę 
i w czerwcu będzie to robione. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko po raz kolejny poruszył sprawę 
dzikich wysypisk śmieci na leszczyńskich polach.

Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek powiedziała, że Straż Miejska ustaliła 
właścicieli terenu i mają oni czas na posprzątanie tego do końca czerwca. Jednakże 
należałoby usunąć wszystkie dzikie wysypiska śmieci na terenie całej gminy. 
Najlepiej gdyby zrobiła to firma. 

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że odpady z dzikich wysypisk 
nie mogą zasilać systemu. Ma nadzieję, że skończy się podrzucanie odpadów, 
ponieważ nikt dziś nie ma powodu żeby to robić. Ilość odpadów w dalszym ciągu nie 
maleje, ponadto zbyt dużo jest odpadów zielonych, wśród których mało jest odpadów 
kuchennych. Należałoby zachęcać ludzi do zakładania kompostowników 
i zaproponować im coś w zamian. 

Radny Bernard Strzoda zauważył, że dobre rozwiązanie mają w Niemczech. 
Na terenie każdej miejscowości jest jedno gospodarstwo tzw. kompostownia, gdzie 
mieszkańcy zwożą odpady zielone. Dobrze by było coś takiego wdrożyć u nas. 
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Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że w naszym kraju 
są bardzo wysokie wymogi jeżeli chodzi o zakładanie kompostowni. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko zapytał jak wygląda sprawa płatności 
za odpady komunalne.

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że mamy około 90% 
należności. Dodała, że jak na razie system się bilansuje.

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko  poinformowała członków Komisji 
o finale XXI Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić 
od zapomnienia”, który odbył się 28 kwietnia  w CKE. Tym razem hasłem konkursu 
było zwrócenie uwagi młodego człowieka na tematy związane z degradacją 
naturalnego środowiska człowieka oraz sposobami jej zapobiegania. 
Poinformował także, że brał udział w ocenie konkursu przedszkolnego pod hasłem 
"Przyjaciel Przyrody". 

Radny Bogdan Knopik poruszył problem związany z działalnością firmy ZOWER. 
Powiedział, że dostaje telefony od mieszkańców, którzy skarżą się na wzmożony 
ruch samochodów ciężarowych dowożących materiał do firmy. Powiedział, 
że interweniował już raz w tej sprawie, ale nie dostał odpowiedzi na piśmie. Chciałby 
się dowiedzieć dlaczego jest tam dowożony materiał, czy jest to materiał z obcej 
kopalni, dlaczego jest tam przerabiany, dlaczego jest tam składowany i czy w ogóle 
może być tam składowany. Chciałby dostać odpowiedź na swoją interpelację. Jest to 
sprawa ważna, bo dotyczy wszystkich mieszkańców, ochrony środowiska. Po jego 
interwencji przez tydzień został wstrzymany tam ruch, jednak po tygodniu znowu 
zaczęły te samochody jeździć.  

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że jest zdziwiony zdaniem, 
że odpowiedzi do dzisiaj nie ma, ponieważ w trakcie rozmowy na ten temat zapytał 
czy dać odpowiedź na piśmie. Oczywiście jeżeli trzeba, to odpowiedź będzie 
przygotowana. I bezie zgodna ze stanem dzisiejszym, ponieważ w międzyczasie 
trochę się tam pokręciło. Były tam rzeczywiście dowożone jakieś materiały, co do 
ilości nie mamy pewności.  Jednak przeważająca większość materiału jest tam 
nasza. 

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń dodała, że były takie zapytania w kierunku 
ZOWERa i firma udzieliła wyjaśnień w takiej treści, że wg projektu budowlanego tego 
obiektu, żeby go ukształtować, potrzeba większej ilości materiału. Myśmy materiał 
sprzedali pod budowę autostrady i teraz ZOWERowi brakuje go.  Dlatego materiał 
jest dowożony. Nie jest to materiał niebezpieczny, jest to materiał przebadany. 
Obowiązuje tam projekt techniczny i firma zastanawia się w jaki sposób go 
zrealizować. 

Radny Bogdan Knopik powiedział, że chciałby zobaczyć umowę jaka została 
zawarta z firmą ZOWER i dowiedzieć się czy w tej umowie jest ujęte, że firma może 
korzystać z innego materiału, niż z terenu naszej gminy. Zapytał czy gmina coś 
z tego ma. 
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Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń powiedziała, że gmina ma tego podatek 
i odzysk.  Żeby była jasność, z tego co ZOWER  przerobi, płaci nam odzysk. 

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner odpowiedział, że firma nie ma takiej możliwości 
żeby korzystać z innego materiału. Powiedział, że firma została przywołana 
do porządku. Jednak dziś też miał telefon, że ktoś przywiózł duże ilości gruzu. 
Jednak okazało się, że jest on od nas. Temat jest ważki i trzeba do niego 
skrupulatnie podejść, ale i ostrożnie. 

Radny Bogdan Knopik powiedział, że jeszcze raz prosi, aby się tą sprawą zająć 
i prosi jednak o odpowiedź na piśmie. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz        

Przewodniczący Komisji
       Radny Ryszard Jonderko
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