
      Protokół Nr 3/2011

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 21 marca 2011 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,  a  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. Informacja  nt.  możliwości  budżetowych  ZD  i  SK  w  2011  r.  w  zakresie 

gospodarki  odpadami  (zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych,  zbiórka 
odpadów biodegradowalnych).

5. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja  przyjęła  „jednogłośnie”  przedstawiony  porządek  posiedzenia 
- głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Pani Ilona Cyroń Naczelnik MG omówiła dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych.  Projekty dotyczą 
dwóch działek w Dzielnicy Czuchów o powierzchni 14m² i 29m², których celem jest 
regulacja stanu prawnego przy ul. Kopalnianej. 

Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  „jednogłośnie”  przedstawione  projekty 
uchwał - głosowało 7 radnych.

Ad. 2
Protokół  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  z  dnia  24  lutego  br.  został 
przyjęty jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 

Ad. 4
Pan  Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK  omówił  sytuację  finansową  zarządu  porównując 
budżet roku 2010, który wynosił 13,5 mln zł. i obecny w kwocie 8 mln zł. Wspomniał, 
iż  23  osoby  nie  będą  kontynuować  pracy  w  najbliższym  czasie  ze  względów 
oszczędnościowych.  Dodał, że realizacja zadań statutowych mimo trudnej sytuacji 
finansowej  nie  jest  zagrożona.  Zarząd  będzie  realizował  swoje  kierunki  działania 
ograniczając   inwestycje  i  zakupy.  Dodatkowo  od  kwietnia  br.   przejmuje  część 
zadań, które były realizowane przez Wydział Urzędu GKiL, ale jak dodał Dyrektor 
nie będzie stanowić to większego problemu. Przedstawił on także sytuację związaną 



z gospodarką odpadami na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny. Podkreślił, że dzikie 
wysypiska  to  jeden  z  większych  problemów  dla  ZDiSK-u,  gdyż  tworzą  się 
w  zastraszającym  tempie,  a  ich  usuwanie  i  składowanie  generują  koszty,  które 
systematycznie  rosną.  Niejednokrotnie  ich  usuwanie  wymaga  udziału  firm 
zewnętrznych  wyposażonych  w  specjalistyczny  sprzęt  ze  względu  na  rodzaj 
porzuconych odpadów i ich lokalizację.

Radny Grzegorz Płonka zapytał, jaka jest kwota na remonty dróg?
Pan Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK odpowiedział, że ta kwota w roku bieżącym wynosi 
700 tys. zł. Dodał, że w Leszczynach na ul. Broniewskiego z tych środków będzie 
wykonany  „mikrodywan”,  który  uchroni  ten  odcinek  jezdni  przed  całkowitym 
zniszczeniem. 
Przewodniczący  Komisji  zapytał,  czy  WEiZ  ma  środki  na  usuwanie  dzikich 
wysypisk?
Pani  Cecylia  Grzybek  Naczelnik  WEiZ  odpowiedziała,  że  Wydział  Ekologii  nie 
posiada środków na ten cel, ale zadanie te wykonuje ZD i SK.
Radny Stanisław Breza  podniósł  temat dotyczący wysypywania śmieci w rejonie 
drogi wojewódzkiej i zapytał, kto odpowiada za ten teren?
Pan Piotr  Łuc Dyrektor  ZDiSK  odpowiedział,  że to  zadanie leży w kompetencji 
administratora drogi, czyli w tym zakresie odpowiada województwo.
Radny Stanisław Breza zapytał, czy do sprzątania w miejscach publicznych można 
by wykorzystać dzieci szkolne pod hasłem „Dzień Ziemi”?
Pan Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK odpowiedział, że tak, ale tylko i wyłącznie na terenie 
gminnym i na pewno nie w pobliżu drogi.
Przewodniczący Komisji  uczulił,  aby  Straż  Miejska  i  Sołtysi  zwracali  uwagę  na 
proceder  związany  z  wyrzucaniem  odpadów  w  miejsca  nieprzeznaczone  do  ich 
składowania, gdyż jest on początkiem powstawania dzikich wysypisk.
Pan Adam Reniszak Komendant SM  powiedział,  że obecnie w gminie jest kilka 
dzikich wysypisk, ale nowe powstają bardzo szybko i to w różnych miejscach. 
Radny Marek Profaska  dodał,  że na przystankach autobusowych  zostawiane są 
śmieci  w reklamówkach,  które  są  przywożone  samochodami  nie  tylko  z  naszego 
terenu.
Radny  Bogdan  Knopik  przypomniał,  że  20  mężczyzn  i  8  kobiet  straciło  pracę 
w ZDiSK-u, przez co brakuje ludzi, a wynajmujemy firmy do usuwania wysypisk.
Przewodniczący  Komisji  zapytał,  czy  były  przeprowadzone  rozmowy 
z przedsiębiorcami w celu przekazania firmom w całości usuwanie odpadów z terenu 
gminy?
Pan  Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK  odpowiedział,  że  przekazanie  firmom  robót 
drogowych  jest  niemożliwe  ze  względów  organizacyjnych  i  technicznych  (łatanie 
i utwardzanie dróg). Podobnie wygląda sprawa usuwania odpadów gdyż firmy robią 
tylko i wyłącznie to, na co wygrały przetarg. Przypomniał sprawy dzikich wysypisk, 
które  tworzą  się  w  różnych  miejscach  i  czasie,  a  uprzątnięcie  ich   wymagałoby 
rozpisywania  przetargów  na  każde  zadanie  osobno,  co  technicznie  byłoby 
niemożliwe do zrealizowania.
Pani Elżbieta Student Pracownik ZDiSK  omówiła sytuację związaną z projektem 
ustawy związanej  z  gospodarką odpadami,  która przekazuje w całości   władztwo 
gminom (podatek śmieciowy). W związku z powyższym członkowie Komisji do czasu 
wejścia  w  życie  nowej  ustawy  odstąpili  od  aktualizacji  uchwały  o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie. 
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Pan  Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK  powiedział,  że  odpady  wielkogabarytowe 
i biodegradowalne będą przejmowane nieodpłatnie od swoich klientów wzorem lat 
ubiegłych. Natomiast, co do odpadów elektrycznych i elektronicznych to zbiórkę musi 
ogłosić  gmina  i  w  tedy  odbierane  są  bezpłatnie,  ale  jak  dodał  odpad  musi  być 
kompletny. 
Przewodniczący Komisji  podsumował, „nie jest źle, jeżeli gmina realizuje zadania 
statutowe mimo pewnych ograniczeń”.
Komisja  podjęła  wniosek,  aby  Straż  Miejska  przy  pomocy  przedstawicieli 
sołectw i dzielnic przeprowadziła inwentaryzację dzikich wysypisk śmieci na 
terenie Gminy.

Wniosek Komisji został przyjęty „jednogłośnie”, głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Pani  Cecylia  Grzybek  Naczelnik  WEiZ  odczytała  i  omówiła  regulamin 
przyznawania  i  rozliczani  dotacji  dla  osób fizycznych  na realizację  przedsięwzięć 
dotyczących  usuwania  z  budynków  elementów  azbestowych  lub  materiałów 
zawierających azbest.

Radny  Stanisław  Breza  powiedział,  że  to  jest  170  budynków,  które  dotyczą 
usunięcia azbestu.
Pani Cecylia Grzybek Naczelnik WEiZ  potwierdziła, że tak. Natomiast regulamin 
dotyczy osób fizycznych w formie dotacji, jeżeli wykona to firma mająca stosowne 
uprawnienia. Zaś koszty związane z transportem pokrywa Starosta.
Komisja podjęła wniosek, aby w lokalnej gazecie podać informację na temat 
możliwości  dofinansowania  przez  Gminę  usuwania  z  budynków  elementów 
zawierających  azbest  z  podaniem  regulaminu  przyznawania  i  realizowania 
dotacji związanych z tym tematem.  

Wniosek Komisji został przyjęty „jednogłośnie”, głosowało 7 radnych.

Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  przebiegu  spotkania  mieszkańców 
Dębieńska z przedstawicielami kopalni „Dębieńsko1”. 

Radny Stanisław Breza przypomniał, że jako Breza i osoby zainteresowane złożył 
wniosek do protokołu na rozprawie administracyjnej w Katowicach celem uzyskania 
protokołu z rozprawy.
Radny Bogdan Knopik przedstawił informację na temat wyborów do Izby Rolniczej, 
Które odbywają się, co 4 lata.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek       
                                                                                                                  

                 Przewodniczący

           radny Ryszard Jonderko
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