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Protokół Nr 9/2015 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 23 listopada 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. Sprawy bieżące. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 8/2015 z 19 października 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
9 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu  

górniczego „Dębieńsko 1”. 
 
Ad. 4  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła tematy związane z gospodarką 
odpadami. Powiedziała, że Wydział realizuje swe zadania na bieżąco, na razie 
większych problemów nie ma. Poinformowała, że pozytywnie zakończyła się dla nas 
kontrola z WIOŚ. Rozniesiona została do mieszkańców ankieta odnośnie zbiorników 
bezodpływowych. Ankietę można oddawać do końca roku. Mamy obowiązek 
prowadzić ewidencję tych zbiorników Poinformowała, że ruszyła aplikacja „Wywozik”. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy ewidencja spowoduje egzekwowanie ilości 
wywozu nieczystości płynnych. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że Wydział prowadzi tylko ewidencję, 
egzekwowanie regulaminu  jest zadaniem Straży Miejskiej.  
Radny Marek Szczech powiedział, że obecnie są nakładane na gminy kary za 
nieskanalizowanie. Zapytał czy my też będziemy je płacić. 
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek wyjaśniła, że skanalizowanie nie 
obejmuje całej gminy, chodzi tu o aglomerację, a nasza została zmniejszona. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z Ministerstwa Środowiska, jest to 
odpowiedź skierowana do pana Mepsa  dot. skargi na nadmierne zanieczyszczeniem 
pyłem węglowym terenu przy  ul. Plebiscytowej w Czerwionce. Ministerstwo wyraźnie 
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stwierdza, że władze gminy nie mają kompetencji by interweniować w tej sprawie, ale 
i tak zrobiły wszystko, co mogły, by rozwiązać problem. Szerzej omówił to pismo                                 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner. Następnie Przewodniczący Komisji odczytał 
również pismo firmy Carbo-Partner skierowane do Starostwa Powiatowego w w/w 
temacie.  
Naczelnik EiZ wyjaśniła, że aktualnie sprawa toczy się w Powiecie, jednak Powiat 
nie wydał na razie żadnej decyzji ze względu na panującą aurę. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w listopadzie miał się zakończyć projekt 
prowadzony przez Pracownię Edukacji Żywej „Czynna Ochrona Przyrody w Lasach 
Nadleśnictwa Rybnik”. Dodał, że gmina przeznaczyła na ten cel pewne środki. 
Zapytał na jakim etapie jest podsumowanie, gdyż nie dostał on żadnej informacji.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że jutro odbędzie się podsumowanie 
tego projektu w Rybniku. Na piśmie żadnego podsumowania nie otrzymaliśmy. 
Przewodniczący Komisji wystosował wniosek, aby Wydział ED przygotował 
informacje w tym temacie: ile dzieci brało udział w projekcie, z jakich szkół oraz                            
w jakich warsztatach. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji poprosił o informacje dot. ochrony kasztanowców. 
Naczelnik EiZ powiedziała, że przeznaczyliśmy na ten cel 19.980 zł, 
zabezpieczyliśmy 110 drzew, na które założyliśmy dwukrotnie opaski lepowe. 
Przewodniczący Komisji ponowił wniosek  w sprawie postawienia tablicy ogłoszeń 
na targowisku w Czerwionce. 
 
Przewodniczący RM poinformował radnych, że trafiła do niego publikacja „Zacznij 
ściemniać – ochrona przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem, z którą można 
się zapoznać w Biurze Rady.  
 
Naczelnik EiZ przedstawiła głównie założenia nowelizacji ustawy Prawo ochrony 
środowiska, które niesie za sobą pewne problemy dla gmin. 
 
                                     
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz  
   

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


