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Protokół Nr 5/2015 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 4 maja 2015 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  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół nr 4/2015 z 23 marca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
9 radnych. 
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
- zmian w uchwale  budżetowej gminy i miasta na 2015 rok, w zakresie dot. 
branżowej działalności komisji, 
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,   
- ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,   
- ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 
Radny Bogdan Knopik zaproponował aby  na majowych zebraniach                         
z mieszkańcami przedstawić mieszkańcom informacje na temat zmian  zasad 
odbioru odpadów. Poruszył sprawy  związane z  zasadami wywozu odpadów 
ciekłych. Zwiększenie ilości wywozy nie rozwiąże sprawy ale może poprawić 
sytuację. Straż Miejskie powinna prowadzić kontrole w zakresie wywozy tych 
odpadów, szczególnie w miejscach gdzie to jest uciążliwe.  
Przewodniczący Komisji zaproponował skierowanie pisma do władz miasta 
Orzesza o kontrole gospodarki ściekowej na terenie Zawady, w związku                      
z zanieczyszczeniem rzeki Bierawki. 
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. EiZ zwróciła uwagę, że Orzesze może tego 
samego zażądać od naszej gminy. 
Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. MG stwierdziła, że tu mógłby zadziałać administrator 
rzeki. 
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że jest to działanie przeciw sobie, bo 
zanieczyszczanie rzeki Bierawki nas też dotyczy. 
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Radny Marek Szczech stwierdził, że jest za tym aby ograniczyć odpady 
biodegradowalne, ale w inny sposób. Proponuje powiązać to z ilością osób. 
Radny Bernard Strzoda zaproponował zróżnicowanie stawek za wywóz odpadów, 
jeżeli posesja posiada kompostownik i zrezygnuje z oddawania odpadów 
biodegradowalnych. 
Elżbieta Student Naczelnik Wydz. GO wyjaśniła, że odpady bio pojawiły się dopiero 
teraz wcześniej nie odbierano takich odpadów a mieszkańcy jakoś sobie z tym 
radzili. Temat dotyczy 20-30% mieszkańców którzy oddają ogromne ilości odpadów 
bio. Limituje się wywóz do 3 worków odpadów bio  spod domu.   Zgodnie z zapisami 
odpady bio zbierane są co 2 tygodnie, co w miesiącu daje wywóz 6 worków odpadów 
bio.  Mieszkańcy mają możliwość wywozu większej ilości takich odpadów, ale we 
własnym zakresie, dostarczając je na ul. Polną. 
Radny Jerzy Kapszewicz odniósł się do zapisu  § 12 projektu uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku, w Stanowicach były przeprowadzane 
kontrole przez Straż Miejską w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi, 
nie wykazano nieprawidłowości  dlatego proponuje pozostawić zapis                           
o obowiązkowych wywozach 2 razy do roku. Zwiększenie ilości wywozy jest 
dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców. 
Naczelnik Wydz. GO poinformowała, że treść regulaminu była konsultowane             
z SANEPID-em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
- zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych 
ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia 
wymogów korzystania ze środowiska, 
Przewodniczący pytał ile osób skorzystało w ubiegłym roku  z dofinansowania. 
Naczelnik Wydz. EiZ poinformowała, że było 1 dofinansowanie do usuwania 
azbestu i 18 do oczyszczalni. W tym roku złożono już 9 wniosków na dofinansowanie 
do oczyszczalni. 
 
-  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Bełk), 
-  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Szczejkowice), 
-  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Dębieńsko), 
-  wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących 
własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
 
Powyższe projekty zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych                     
w porządku obrad. 
 
Ad.4 
Sprawy bieżące. 
Pracownicy ZDiSK-u Ireneusz Piontek i Janusz Jasiek przedstawili informację      
o prowadzonej działalności - z własnej inicjatywy utworzyli tzw. „pogotowie 
opiekuńcze dla psów”. Oprócz tego, że zajmują i opiekują się znalezionymi psami     
to jeszcze poprzez ogłoszenia, szukają ich właścicieli a w przypadku psów 
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porzuconych, nowych właścicieli. Ta akcja odnosi bardzo pozytywny efekt i prawie 
wszystkie psy wracają do swoich domów, albo znajdują nowy dom, w ubiegłym roku 
było to prawie 60 psów, oprócz tych które przewieziono do Schroniska w Rybniku. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że gdyby nie ta działalność pracowników ZDiSK 
kwoty przekazywane na Schronisko musiałyby być większe. 
Janusz Jasiek zwrócił się z prośbą o zakup czytników chipów dla psów, co pozwoli 
usprawnić szukanie właścicieli znalezionych psów. 
 
Komisja jednogłośnie  - 8 głosami „za”, wystąpiła z wnioskiem o zaplanowanie 
środków i dokonanie zakupu czytnika chipów, co usprawni poszukiwanie 
właścicieli psów. 
 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę na zapisy umowy i kwoty przekazywane do 
Schroniska w Rybniku. 
Radny Jerzy Kapszewicz zaproponował renegocjowanie umowy ze Schroniskiem. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że w tym roku sprawę umowy ze Schroniskiem 
należy zostawić, natomiast wróci się do tematu na koniec roku, na etapie zawierania 
umowy na nowy rok. Zwrócił się również do Dyrektora ZDiSK o udostępnienie do 
wglądu Komisji, treści umowy.  
Następnie poinformował o przebiegu konkursu ekologicznego „Ocalić od 
zapomnienia”, który miał miejsce 29 kwietnia br. 
Przypomniał o złożonym 25 marca  na Komisji Budżetu wniosku, dotyczącym 
ustawienia tablicy ogłoszeń przy targowisku w Czerwionce; obecnie ogłoszenia 
wieszane są na kasztanowcach.  
Radny Antoni Procek zgłosi sprawę powstałych zalewisk w Czuchowie na polach 
dzierżawionych od Agencji. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
                                                                                                                                                                                                                                   
Protokołowała: 
Alina Kuśka      

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


