
1 

Protokół Nr 10/2015 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 14 grudnia 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 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 9/2015 z 23 listopada 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
8 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) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do w/w projektów uchwał.  

 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji podziękował za postawienie tablicy ogłoszeniowej przy 
targowisku w Czerwionce. Dodał, że da stosowaną informacje o tym, żeby nie 
wieszać ogłoszeń na kasztanowcach. 
Powiedział, że zalega jeszcze wniosek o zakup czytnika dla psów, niestety jak 
odpowiedział Pełnomocnik Grzegorz Wolnik, na razie nie ma możliwości takiego 
zakupu. Przewodniczący powiedział, że będziemy dalej drążyć ten temat. Temat ten 
będzie poruszony także podczas uchwalania gminnego programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami.   
Radny Marek Szczech stwierdził, że niestety nie mamy żadnej alternatywy                           
w stosunku do Schroniska w Rybniku.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że  jest z tym ciężko, gdyż umowę ze 
schroniskiem musimy mieć podpisaną. Będziemy wymagać dokładniej informacji ile 
oni przyjęli psów i kotów, ile było interwencji na terenie naszej gminy.  
Poinformował, że otrzymał raport o stanie środowiska w województwie śląskim                      
w 2014 roku, poprosił Naczelnik Wydziału EiZ o przygotowanie streszczenia dot. 
naszej gminy.  

http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2014/raport2014.pdf
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2014/raport2014.pdf
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Powiedział, że na następnej Komisji zostanie także omówiony program Czynna 
Ochrona Przyrody w Lasach Nadleśnictw Rybnik. 
Kolejny poruszony temat to wniosek Prezydenta Rybnika o zmianę granicy 
administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a GIM Czerwionka-Leszczyny. Chodzi tu 
o dokonanie przebiegu zmiany granicy na ul. Robotniczej. Chodzi o kawałek  drogi 
od skrzyżowania na Kamień do zakrętu na mostku – teraz należy ona do nas,                                               
a Rybnik chce ja przejąć, by nie mieć kłopotów z utrzymywaniem jej.  
Sekretarz GiM powiedział, że wniosek jest uzasadniony, Rybnik chce tą drogę 
remontować, a nie może bo jest nasza. Powinniśmy umożliwić Miastu Rybnik 
działania na tej drodze, my na tym nic nie tracimy.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że przedstawi ten temat na Radzie Sołeckiej                                    
i na następnym posiedzeniu temat zostanie zaopiniowany przez Komisję.  
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek poinformowała, że Starostwo wystąpiło 
do nas z zapytaniem czy mamy jakieś uwagi na temat firmy Carbo Partner, czy coś 
się zmieniło. Nie mamy żadnych informacji ani ze strony firmy, ani ze strony 
mieszkańców, a skoro postępowanie toczy się w Starostwie, to my czekamy na 
informacje od nich.  
Został dziś złożony do urzędu projekt Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Plan 
Założeń Zaopatrzenia w Ciepło, Energię i Gaz. Projekt musi zostać wyłożony w BIP 
w formie elektronicznej. Do 10 stycznia musimy zebrać wszystkie uwagi i opinie,                               
a następnie je przesłać. Na bazie tych uwag zostanie wykonana prognoza 
oddziaływania na środowisko  dwóch dokumentacji, która zostanie przesłana do 
RDOŚ i do Sanepidu w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Wtedy będzie już udział społeczeństwa.  
Przewodniczący Komisji poruszył temat odpadów bio. Zapytał czy w naszej gminie 
można palić liście i gałęzie. 
Naczelnik EiZ powiedziała, że nie wolno, wyraźnie mówi o tym nasz regulamin, 
zakłada on zbiórkę wszystkich odpadów biodegradowalnych, a ustawa mówi,                              
że jeżeli w gminie jest wdrożony taki system to nie wolno niczego spalać. Niestety 
mamy dziś takie przepisy.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że stwarza to problem drobnym 
gospodarstwom domowym, co mają zrobić np. z kłączami kartofli.  
Naczelnik EiZ powiedziała, że nie ma tu problemu dopóki nie ma skarżącego, trzeba 
by podchodzić do tego zdroworozsądkowo. Wg ustawy nie można zrobić nawet 
ogniska, nie ma spalania na gruncie.  
Przewodniczący Komisji Zapytał czy byłaby możliwość wynegocjowania                                 
z Komartem, poza naszą umową,  większego odbioru odpadów bio za dodatkową 
odpłatnością. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że dodatkowe worki można 
przywieźć do PSZOKa, gdzie są one nieodpłatnie odbierane.  
Radny Marek Szczech powiedział, że ludzie nie chcą przyjeżdżać z pojedynczymi 
workami.  
Skarbnik GiM powiedział, że jest podjęta uchwała i ona tą kwestię reguluje. A opłata 
za śmieci i tak jest zbyt niska.  
Radny Bogdan Knopik zapytał o co chodzi we wniosku o zmianę granic Dębieńsko-
Malenie-Czuchów.  
Sekretarz GiM wyjaśnił, że sprawa ta dotyczy dwóch rad dzielnic i rady osiedla. 
Wniosek ten składał kiedyś pan Karaszewski. Chodziło mu o to żeby część                                      
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ul. Górniczej należała do obwodu wyborczego w Czuchowie. Jeśli chodzi o Malenie, 
to granica Leszczyn wychodzi koło hoteli na ul. Młyńskiej. Jeden z tych budynków 
zaliczony jest terytorialnie do Leszczyn, a drugi do Czerwionki. Przedszkole na 
Młyńskiej jest na terenie Czerwionki, natomiast już jeden z familoków należy do 
Czuchowa.  Chcemy to uporządkować, oczywiście o ile wszystkie dzielnice 
zaopiniują to pozytywnie. Nie chodzi tu o zmianę granic geodezyjnych, tylko                             
o obwody głosowania. Nieszczęście polega na tym, że mieszkańcy z ul. Kopalnianej       
i Przemysłowej muszą chodzić do lokalu wyborczego na ul. Wolności, a mogliby 
głosować w przedszkolu, które jest 50 m od nich.  
Radny Michał Stokłosa zapytał o wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 
jest tam 1 mln 420 tys. na wydatki majątkowe – co pod tym się kryje? 
Przewodniczący Komisji powiedział, że m.in. ul. Młyńska.  
Radna Izabela Tesluk zapytała do kogo należy „szynk” w Szczejkowicach, gdyż leży 
tam dużo liści, a nikt tego nie sprząta. 
Sekretarz GiM odpowiedział, że ktoś to wykupił. My nie bardzo mamy możliwość 
ingerowania w to. SM nie zawsze może zadziałać, gdyż przepisy są nieprecyzyjne.  
 
                                     
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz  
   

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


