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Protokół Nr 36/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 19 marca 2018 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko.  
 
Przewodniczący Komisji 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. Informacja o działalności Śląskiej Izby Rolniczej w 2017 roku oraz 

przedstawienie planów na 2018 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Ze względu na nieobecność na posiedzeniu przedstawiciela Śląskiej Izby Rolniczej 
pkt. 4 porządku  został przeniesiony na Komisję kwietniową.  
Zaproponowany nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało                     
7 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 35/2018 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 19 lutego 2018 roku, został przyjęty                           
6 głosami „za”” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 7 radnych. 

 
Ad. 3 
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
załącznika do uchwały Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                   
z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na 
obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” wynika z zamiaru przeprowadzenia 
pewnych inwestycji na familokach.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała, że trwają zaawansowane 
prace nad przetargiem. Myślimy nad tym, aby wydzielić popiół z odpadów 
zmieszanych, jako odpad podlegający segregacji. Jednak nie możemy zwiększyć 
częstotliwości wywozu odpadów. Zastanawiamy się także czy  nie dostarczyć na 
każdą nieruchomość pojemnika 120 litrowego na popiół. Stawki w przetargach 
oscylują wokół kwoty 500 zł za tonę. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy obowiązywałoby to wszystkich mieszkańców. 
Naczelnik GO powiedziała, że tak. Jest to procedura zmiany regulaminu dużego                      
i małego. 
Przewodniczący Komisji zapytał co z kompostownikami. 
Naczelnik GO powiedziała, że w przygotowaniu jest projekt nowej ustawy 
śmieciowej i tam będzie prawdopodobnie możliwość zróżnicowania stawek  jeżeli 
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chodzi o odpady zielone. Dlatego musimy poczekać do nowelizacji i pomyśleć o tym. 
We wszystkich gminach odchodzą od odbierania odpadów zielonych spod drzwi. 
Poza tym najpierw musimy wydzielić popiół, gdyż w zimie jest to 60% odpadów.  
Radny Marek Szczech podziękował  za to, że zmiany idą w tę stronę. Jednak 
pojemnik każdy powinien sobie kupić we własnym zakresie.  
Podobne zdanie wyraziła reszta członków Komisji. 
Naczelnik GO uzupełniła, że popiół selektywnie byłby odbierany od września                        
do marca. W pozostałym okresie byłby w odpadach zmieszanych. 
Przewodniczący Komisji zapytał ile pojemników będzie odbieranych. 
Naczelnik GO powiedziała, że tyle ile mieszkaniec wystawi.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy stawka się zmieni.  
Naczelnik GO powiedziała, że będziemy to wiedzieć dopiero po przetargu.  
 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że podpisano                        
198 umów na dotację do pieców. Kończą się środki na ten cel, aktualnie realizujemy 
wnioski złożone w lipcu ubiegłego roku. W roku bieżącym mamy złożonych                          
już  220 wniosków.  
Jeżeli chodzi o dotacje do oczyszczalni ścieków, to złożono 20 wniosków.  
Poinformował, że Stowarzyszenie Zielone Miasto złożyło pismo w sprawie 
regulaminu przyznawania dotacji do oczyszczalni ścieków. Poruszają oni kwestię 
żywotności zwykłych oczyszczalni ścieków i wskazują, że znacznie lepsze byłyby 
reaktory sekwencyjne. Jednak reaktory sekwencyjne są znacznie droższe                                    
i Stowarzyszenie chciałoby, aby dopłaty do takich instalacji były większe. Nasz 
regulamin nie wyklucza tych instalacji z dofinansowania, jednak kwota dotacji jest 
taka sama jak do zwykłych oczyszczalni. Z drugiej strony utrzymanie reaktorów 
sekwencyjnych jest znaczne droższe dla mieszkańców.  

 Komisja jednogłośnie podjęła stanowisko, że skoro nasz regulamin pozwala 
dotować oba rodzaje instalacji, nie ma potrzeby zmieniania go.  

Jeżeli chodzi o  granty to poinformował, że do tej pory wpłynęło 380 wniosków, 
codziennie przybywa ich około 20.  
Przewodniczący Komisji zapytał kiedy mieszkaniec będzie wiedział, że grant został 
przyznany  
Naczelnik ZKO wyjaśnił, że my jako gmina dowiemy się o tym pod koniec roku, 
dopiero potem mieszkaniec.  
Poinformował także, że na stronie internetowej pojawiła się zakładka pn. jakość 
powietrza, dzięki której możemy na bieżąco śledzić stan powietrza w naszej gminie.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że trwają prace nad nowelizacją ustawy 
łowieckiej, następnie przedstawił najważniejsze zmiany jakie mają się znaleźć                  
w nowej ustawie. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                   

 Przewodniczący Komisji 
         Radny Ryszard Jonderko 


