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Protokół Nr 42/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 24 września 2018 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący 
porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawozdanie z działalności Komisji w VII kadencji Rady Miejskiej  2014-2018. 
6. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia Komisji z dnia 27 sierpnia 2018 roku, został 
przyjęty  jednogłośnie 7 głosami  „za”. 

 
Ad. 3 
Przedstawicielka firmy EKO – TEAM KONSULTING Agnieszka Chylak przedstawiła 
w formie prezentacji multimedialnej Raport z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za lata 2012 – 2017, a także 
główne założenia Programu ochrony środowiska dla GIM Czerwionka-Leszczyny               
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022- 2026. 
 
Ad. 4 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.                        
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji                 
nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 5  
Przewodniczący Komisji przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji w VII 
kadencji Rady Miejskiej. (zał) 
 
Ad. 6 
Naczelnik Wydziału GO omówiła kwestie związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi. Przypomniała, że mamy nową frakcję odpadów – popiół i żużel.                   
Od sierpnia realizujemy nową umowę. Dziś odbyła się wycieczka do RIPOK , w której 
wzięła udział młodzież szkolna. Ostatnio odbył się także piknik ekologiczny 
zorganizowany w ramach kampanii Zielona Wyspa Śląsk.  
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Przewodniczący Komisji zapytał czy będą podwyżki? 
Naczelnik GO powiedziała, że nie ma takiej wiedzy. Wydzieliliśmy popiół ze 
względów ekonomicznych. Odpadów niestety nie ubywa. W sierpniu wywieźliśmy ich 
2 tys. ton.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy kolor pojemnika na popiół jest istotny, czy 
musi być on szary. Czy ktoś dostarczy mieszkańcom pojemniki bądź naklejki na nie. 
Naczelnik GO odpowiedziała, że kolor pojemników mamy określony w regulaminie, 
który uchwałą przyjęła Rada i jest to prawo miejscowe. Uchwała ta jest dostosowana 
do rozporządzenia i takie pojemniki muszą być. Pojemnik można pomalować. Nie 
podejmowaliśmy uchwały, aby przejąć zakup pojemnika z mieszkańca, każdy musi 
się sam w taki zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o naklejki to nie wie czy będą mieszkańcom 
dostarczane.  
 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że jeżeli chodzi o dotacje do 
ekologicznych źródeł ciepła to jesteśmy na etapie rozliczania. Całe środki już poszły. 
Pozostało 300 wniosków do rozpatrzenia.  
Poinformował, że dziś o godz. 18tej w CKE odbędzie się spotkanie organizowane                    
w ramach programu Czyste powietrze. Jest to szkolenie dla mieszkańców. Jest to 
program typowo rządowy, wnioski należy składać osobiście do WIOŚ.  
Poinformował także, że toczy się postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej 
telefonii komórkowej w Książenicach. Nie chcemy tej stacji. Z uwagi, że jesteśmy 
strona w sprawie, będzie ją rozpatrywać UM Knurów. 
 
Naczelnik Wydziału MG poinformowała, że dostaliśmy odpowiedź z IPN na 
zapytanie czy nazwa ulicy Księdza Hanuska może pozostać. Odpowiedź brzmi 
twierdząco, gdyż nie spełnia ona zapisów ustawy dekomunizacyjnej. 
Dostaliśmy także zarządzenie zastępcze Wojewody w sprawie zmiany nazwy ulicy 
Szewczyka na ulicę Główną. Mamy prawo skargi do WSA w terminie 30 dni od 
otrzymania tego zarządzenia. Rozważamy taką możliwość.  
 

 Komisja podjęła wniosek, aby złożyć skargę na zarządzenie zastępcze 
Wojewody w sprawie zmiany nazwy ulicy Szewczyka na Główną.  

 
Radny Antoni Procek zapytał co dalej z Koksownią. 
Naczelnik ZKO powiedział, że nie mamy żadnych oficjalnych informacji.   
 
 
  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz         

 
 Przewodniczący Komisji 

         Radny Ryszard Jonderko 


