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Protokół Nr 1/2014 
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  
w dniu 15 grudnia 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. Omówienie planu pracy Komisji w kadencji 2014-2018. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2  
Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko omówił szczegółowo Plan Pracy Komisji 
na lata 2014-2018.  Plan Pracy został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
6) wyrażenia zgody na sprzedaż 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb 
Dębieńsko, 

7) wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu przysługującego Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, 
 

Następnie Skarbnik GIM Zbigniew Wojtyło omówił projekt Uchwały Budżetowej na 
rok 2015 w zakresie obejmującym sprawy branżowe Komisji. Następnie odpowiedział 
na liczne pytania ze strony radnych. Szczegółowo wyjaśnił co można finansować                              
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda usuwanie 
porzuconych śmieci.  
Pracownik Wydziału EiZ Irena Kurdek odpowiedziała, że jeżeli są to grunty gminne 
to usuwa to ZDiSK. W innych przypadkach jedziemy ze SM na oględziny, próbujemy 
ustalić właściciela gruntu, kierujemy pisma o uprzątnięcie śmieci i odpowiedź jak 
sprawa została załatwiona.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy usuwanie tych dzikich wysypisk  należy do 
właściciela gruntu. 
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Pracownik Wydziału EiZ Irena Kurdek powiedziała, że domniemywa się,                             
że właścicielem porzuconych śmieci jest właściciel gruntu chyba, że jest w stanie 
udowodnić, że to nie jest jego. Zdarza się, że udaje się udowodnić czyje te śmieci są.  
Radny Wacław Brózda zapytał jaka jest skala dzikich wysypisk w gminie. 
Pracownik Wydziału EiZ Irena Kurdek odpowiedziała, że jest to różnie. 
Radny Wacław Brózda stwierdził, ze może warto byłoby zainwestować w kamery, 
żeby mów ukarać osoby porzucające te śmieci. 
Jonderko powiedział, ze u nas problem jest w tym, że to nie są jakieś stałe dzikie 
wysypiska śmieci a  śmieci, które są porzucane w bardzo różnych miejscach.   I jest 
to trudne do zlokalizowania.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy żaden 
mieszkaniec nie ma interesu w tym, żeby pozbywać się śmieci nielegalnie. Zmieniła 
się frakcja porzucanych odpadów i dziś najczęściej są to obudowy z telewizorów, 
pralek, jest to elektrosprzęt. Najczęściej ktoś te rzeczy zabiera z miejsc, gdzie zostały 
wystawione do zabrania przez śmieciarkę, wyciąga środek, a obudowę porzuca. 
Najpierw należałoby posprzątać, a potem zobaczyć gdzie te nowe ogniska się 
pojawiają.  
Przewodniczący Komisji  zapytał jak wygląda sprawa składania deklaracji. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że SM pomaga ściągać 
pierwsze deklaracje, brakuje ich 11. Część z tych nieruchomości jest niezamieszkała. 
Brakuje kilku na zmianę stawek. Cały czas monitorujemy to i sprawdzamy ze stanem 
faktycznym. Odpadów mamy więcej niż przewidywano, umowa zakończy się około 
czterech miesięcy wcześniej. W związku z nowelizacją ustawy będą do zmiany cztery 
uchwały. Należałoby je zmienić przed przystąpieniem do przetargu. Na dzień 
dzisiejszy mamy 60% odebranych odpadów więcej niż było to w latach ubiegłych. 
Bardzo dużo mamy odpadów biodegradowalnych. Jest to odpad, który pojawił się od 
lipca ubiegłego roku.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że mało ludzi jest przekonanych do 
kompostowania.  
Radny Marek Szczech zapytał kto odpowiada za wyrastające z niezamieszkałej 
działki krzaki w kierunku chodnika oraz za walające się po chodniku śmieci.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że Jeśli chodzi o chaszcze 
to właściciel nieruchomości, jeżeli chodzi o odpady to właściciel chodnika i powołane 
do tego służby.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy w związku z tym, że zaczyna się sezon 
grzewczy dojdzie do zmiany częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student odpowiedziała, że na dziś nie możemy 
tego zmienić bo obowiązuje nas umowa, zmienimy to w przyszłym przetargu. 
Nowelizacja ustawy przewiduje, że odpady zmieszane będą odbierane dwa razy                  
w miesiącu przez cały rok.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest możliwość dofinansowania 
kompostowników dla mieszkańców.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student odpowiedziała, że z opłaty nie. Poza tym 
powinniśmy odbierać odpady biodegradowalne tylko z takich nieruchomości, gdzie 
jest kategoria budowlana. Na inne nieruchomości powinna być złożona odpowiednia 
deklaracja (sad, łąka itp.).  
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że Komart jako odbiorca zarabia na tych 
odpadach bio i może trzeba by było porozmawiać z nimi jako partnerami.  
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Sekretarz GiM Józef Zaskórski  powiedział, że Komart ma monopol na odbiór 
śmieci. Trzeba mieć nadzieję, że przez najbliższe miesiące sytuacja się ustabilizuje.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student dodała, że pewna frakcja odpadów musi 
jechać na regionalną instalację i innej możliwości nie ma. Sprawdzając innych 
przedsiębiorców okazuje się, że mają drożej.  
Radny Bernard Strzoda powiedział, że mamy już problem odpadów zdiagnozowany. 
Ilość odpadów biodegradowalnych zależy również od pogody, a ten rok był korzystny 
jeśli chodzi o wzrost tych odpadów. I problem ten jest nie do końca przewidywalny. 
Poza tym dobrze by było, żeby nasi mieszkańcy powrócili do kompostowania. Jeżeli 
chodzi o sam system gospodarowania odpadami, to należałoby go ocenić bardzo 
dobrze. Trzeba by było nałożyć większy nacisk na edukację mieszkańców. I tu jest 
nasza rola. 
 
Radna Janina Binda stwierdziła, że na następnej Komisji należałoby poruszyć 
sprawę psich odchodów. Zastanowić się czy stać nasza gminę na zamontowanie 
odpowiednich koszy i łapek przy tych koszach.   
 
Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko zaproponował aby na następne 
posiedzenie Komisji zaprosić kogoś  z  Wydziału Edukacji aby zdał relację z realizacji 
Programu Czynnej Ochrony Przyrody w Lasach Nadleśnictwa Rybnik.  
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 

Protokołowała       
Sylwia Gruszkiewicz       
       Przewodniczący Komisji 
 
                 Radny Ryszard Jonderko 
                   


