
Protokół Nr 8/2011

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

w dniu 24 października 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. Omówienie  sprawy  dot.  zanieczyszczeń  emitowanych  do  powietrza  przez 

Koksownię Dębieńsko, oraz uciążliwości z tym związanych dla mieszkańców 
Czuchowa jak również innych miejscowości.

5. Omówienie materiałów związanych z realizacją kanalizacji na terenie gminy, 
szczególnie w zakresie sołectw.

6. Sprawy bieżące.    

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

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwał w sprawie: 
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2012 roku,

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM  poinformował, że proponowany wzrost stawek da 
ok. 1 mln. zł. dodatkowo do budżetu gminy.
Radny Stanisław Breza pytał czy są to już górne stawki?
Skarbnik GiM wyjaśnił, że stawki te są blisko stawek górnych.
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że wzrost w niektórych przypadkach jest bardzo 
wysoki nawet o 21%.
Skarbnik GiM przedstawił stawki obowiązujące w sąsiednich gminach.
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że zwiększenie stawek podatku, zwiększa 
dochody, które jednak nie idą one na rozwój gminy ale są przejadane.



Radny Bogdan Knopik pytał o planowaną ściągalność podatków.
Skarbnik  GiM  poinformował,  że  zakładany jest  wpływ  z  podatków na poziomie 
97%,  ale  chyba  będą  na  poziomie  100%.  Wykazywane  zaległości  dotyczą  lat 
przeszłych. 
Radny Ryszard Jonderko pytał o ulgi podatkowe.
Skarbnik GiM   poinformował, że kwotowo przedstawi taką informację na Komisji 
Budżetu. Dodał, że w przypadku zwolnień dokonywanych decyzjami Burmistrza są 
to groszowe i sporadyczne sprawy, natomiast większość zwolnień wynika z decyzji 
Rady  wynikających  z  zapisów  uchwał ale  zwolnienia  te  dotyczą  wąskiej  grupy 
podatników.
Radny Bogdan Knopik  pytał   o  obniżkę  dotacji  do  pomocy społecznej,  czy  ta 
obniżka dotyczy również naszego OPS.
Skarbnik GiM poinformował, że obniżka dotacji dotyczy również naszego OPS.
Radny Bogdan Knopik  zaproponował  aby wskazać wydatki  w innych miejscach 
gdzie gmina nie otrzymuje 100% środków z budżetu państwa.  
Członkowie Komisji wstrzymali się od zaopiniowania powyższego projektu uchwały.

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad.4
Przewodniczący przystąpił do omawiania tematu dot. zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrze przez Koksownię.
Alojzy  Stawinoga  Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czuchów poinformował, 
że  na zebraniu z  mieszkańcami  dzielnicy poruszono sprawę dot.  zanieczyszczeń 
emitowanych przez Koksownię. Zgodnie z różą wiatrów te zanieczyszczenia kierują 
się w stronę Czuchowa i Dębieńska tzw. „Ameryki”. Odpowiedź z  Urzędu była taka, 
że ta sprawa nie jest w kompetencji  gminy. W związku z inicjatywą mieszkańców 
zwrócono  się  do  WIOŚ  o  zamontowanie  automatycznej  stacji  pomiarowej   aby 
rozszerzyć  zakres  monitorowania.  W odpowiedzi  WIOŚ poinformował,  że  nie  ma 
możliwości instalacji stacji pomiarowej ze względu na poprawę stanu powietrza.
Zygmunt Neumann Dyrektor Koksowni „Dębieńsko” poinformował, że Koksownia 
posiada  pozwolenie  zintegrowane,  sprawozdania  kierowane  są  do  Urzędu 
Marszałkowskiego, zakład nie płaci  żadnych kar. Z uwagi  na skargi  mieszkańców 
zostali  zobowiązani  do  przeprowadzenia  tzn.  płacą  za  badania  które  wykonuje 
laboratorium w Anglii. Jest to badanie pasywne, punkt pomiarowy jest w rejonie  ulic 
Przemysłowej, Przyjaźni, Kochanowskiego, nie jest znany dokładny punkt  położenia, 
oraz  czas  odbioru  pomiarów.  W  tej  chwili  jest  to  prowadzone,  wyniki  będą  do 
uzyskania w 2012 r. Na pisemny wniosek każdy może uzyskać wyniki.  Dodał, że 
zakład  starzeje  się  i  coraz  trudniej  mieści  się  w  obecnych  realiach.  Obecne 
pozwolenie  daje  zakładowi  możliwość  funkcjonowania  zakładu  przez  najbliższych 
5  lat,  jak  nie  otrzymają  kolejnego  pozwolenia  to  nie  będzie  Koksowni. 
Najważniejszą inwestycją jest budowa nowej  baterii,  jak również budowa sortowni 
koksu,  hermetycznych  punktów załadunku,  jednak  ze  względu  na  obecny  kryzys 
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inwestycje  te  zostały  przesunięte  w  czasie.      Od  lipca  zmienił  się  właściciel 
Koksowni, jest to Jastrzębska Spółka Węglowa, w tym roku powinny zapaść decyzje 
o  ujęciu  tych  zadań  w  przyszłorocznym  budżecie.  Jeżeli  zakład  zostanie 
zmodernizowany,  to  będzie  to   rewolucja,  nie  będzie  to  już  ta  sama Koksownia. 
Wymagać tego będą również zaostrzone normy obowiązujące od 2016 r.  Wykonanie 
wspomnianych inwestycji, nie spowoduje zwiększenia produkcji, będzie to taka sama 
bateria, o takiej samej wydajności jak obecnie, ale będzie to nowoczesna instalacja. 
Radny Marek Profaska zwrócił uwagę, że kilka lat temu toczyła się walka o to aby 
Koksownia w ogóle tu funkcjonowała.
Dyrektor Koksowni „Dębieńsko” poinformował, że obecna emisja zanieczyszczeń 
do  powietrza  jest  o  wiele  mniejsza  niż  wcześniej.  Obecne  rozwiązania  są 
dopuszczalne ale nie są na tyle hermetyczne aby nie były odczuwalne.
Alojzy  Stawinoga  Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czuchów stwierdził, 
że ważny jest  tu  czynnik  ludzki  i  zgłoszenia w tej  sprawie  mieszkańców.  Zwrócił 
uwagę na sygnalizowany właśnie przez mieszkańców problem tumanów czarnego 
dymu powstających  przy wypalaniu  koksu.  Dym nie  ulatnia  się  stale,  pojawia  się 
okresowo.
Dyrektor Koksowni wyjaśnił, że ma na to wpływ m.in. stan techniczny instalacji ale 
nie  jest  to  stan  ciągły.  W  ostatnim  okresie  utrudnienia  były  również  związane 
z  częstymi  brakami  w  dostawie  energii  elektrycznej,  co  niekorzystnie  wpływało 
na  prawidłowy  przebieg   procesu  technologicznego.   W 2016  r.  Koksownia  bez 
przeprowadzenia modernizacji nie będzie mogła funkcjonować.
Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czuchów stwierdził,  że  Wydział  Ekologii 
i  Zdrowia  Urzędu  powinien  dysponować  pewną  dokumentacją,  zawierającą  np. 
wyniki badań.
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydziału  EiZ  poinformowała,  że  dokumentacją 
dysponuje  przedsiębiorca,  jest  również  dostępna  na  stronach  Urzędu 
Marszałkowskiego.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów zwrócił uwagę, że wobec tego po co 
jest  Wydział  Ekologii  i  Zdrowia  skoro  nie  chroni  mieszkańców  przed  takimi 
uciążliwymi zakładami.
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydziału EiZ  poinformowała, że to gdzie dostępne są 
dane dokumentacje regulują przepisy prawa, każdy ma swój zakres. 
Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza zwrócił  uwagę,  że  Dyrektor  Koksowni 
poinformował kto wydaje decyzje i gdzie wyniki są przekazywane.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów stwierdził, że Urząd pobiera podatek 
z tytułu działalności Koksowni, co za to mają mieszkańcy Czuchowa, w jaki sposób 
jest  to  rekompensowane?  Dodał,  że  Urząd  reprezentuje  interesy  gminy  i  jej 
mieszkańców. 
Radny Bogdan Knopik przypomniał, że na spotkaniu w 2007 r. zadał pytanie czy 
będą zwolnienia w Koksowni otrzymał odpowiedź, że nie. Teraz też dochodzą głosy 
o zwolnieniach. Dodał, że nie wyobraża sobie aby decyzja o budowie nowej baterii 
koksowniczej nie była pozytywna.
Dyrektor Koksowni wyjaśnił, że informację o zwolnieniach nie są zgodne z prawdą, 
wręcz jest potrzeba przyjmowania nowych pracowników. Zakład zatrudnia 220 osób, 
z tego 150 to mieszkańcy gminy. Modernizacja spowoduje wyeliminowanie czynnika 
ludzkiego od decyzyjności,  ale ludzie zawsze będą musieli tam być. Modernizacja 
spowoduje wręcz potrzebę zwiększenia zatrudnienia. 
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Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czuchów stwierdził,  że  nie  chodzi 
o  zamknięcie  Koksownia  ale  podjęcie  takich  działań  aby  była  ona  jak  najmniej 
uciążliwa. 
Przewodniczący  Komisji zwrócił  uwagę,  że  na  stan  powietrza  w  dużej  mierze 
wpływają zanieczyszczenia z kominów domów mieszkalnych.
Dyrektor  Koksowni poinformował,  że  jako  zakład  zawsze  uczestniczyli  w  wielu 
inicjatywach społecznych  na terenie dzielnicy, jak i całej gminy. Zawsze wychodzą 
naprzeciw takim działaniom.
Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czuchów  pytał  o  dochody  gminy  z  tytułu 
działalności Koksowni.
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM poinformował, że nie może ujawnić takich danych, 
są one objęte tajemnicą skarbową.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów  zasugerował  aby Urząd zrobił  coś 
więcej niż musi, żeby mieszkańcy mieli dostęp do informacji.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza stwierdził, że  Wydział rzetelnie wykonuje swoje 
zadania, często robiąc więcej niż wynika z przepisów, narażając się tym samym na 
zarzutu  przekroczenia swoich kompetencji.
Radny Marek Profaska  prosił o przygotowanie materiałów dot. analizy w zakresie 
emitowanych prze Koksownię zanieczyszczeń do powietrza.
 
Ad. 2
Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2011 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 5 radnych. 

Ad. 5
Wstępnie  omówiono  temat  związany  z  realizacją  kanalizacji  na  terenie  gminy, 
szczególnie w zakresie sołectw.
Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka      

            Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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