
Protokół Nr 23/2013

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

w dniu 18 marca 2013 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 stanu środowiska na terenie gminy i miasta Czerwionka-  
      Leszczyny w nawiązaniu do raportu: „Stan środowiska województwa śląskiego 
      w 2011 roku”.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 marca 2013 r. został przyjęty 
bez uwag 6 głosami „za”. 

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

- zmian  w  uchwale  budżetowej  na  2013  r.  oraz  zmian  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej w zakresie dotyczącym działalności Komisji,

- zmiany  Uchwały  Nr  XXVI/331/12  z  dnia  12  grudnia  2012  r.  w  sprawie 
szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych    od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 6 głosami „za”.

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

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji zapoznał  członków  Komisji  ze  sprawozdaniem 
z  opracowania  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach: 
„Stan środowiska w Województwie Śląskim w 2011 roku”.
Przewodniczący stwierdził, że najwięcej pyłów trafiających na teren gminy pochodzi 
z Elektrowni Rybnik.
Radny Stanisław Breza pytał  o  dodatkowe urządzenia pomiarowe w Czuchowie 
związane z pracą Koksowni. Pytał również o dalszą działalność Koksowni.



Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. EiZ poinformowała, że WIOŚ chce zainstalować 
stację pomiarową dot. benzenu. Wskazano miejsce obok Przedszkola w Czuchowie. 
Czekają na odpowiedź WIOŚ na to wskazanie.  
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza poinformował, że Koksownia posiada  pozwole-
nie zintegrowane do 2016 r. i albo Koksownia zmodernizuje baterię, albo nie otrzyma 
kolejnego pozwolenia zintegrowanego.
Radny Bogdan Knopik dodał, że Kierownik Koksowni informował go, iż 2016 rok 
to jest graniczna data dla Koksowni. Niezbędna jest modernizacja i w tej kwestii pro-
wadzone są rozmowy na temat nowych technologii m.in. z Chin.
Przewodniczący pytał  o możliwości wpływania na sąsiednie gminy m.in. Orzesze 
aby nie zrzucały ścieków do Bierawki.
Cecylia Grzybek wyjaśniła, że właścicielem Bierawki jest GZW. Sytuacja nie zmieni 
się do czasu aż gminy nie wybudują oczyszczalni i nie skanalizują się.
Radny Stanisław Breza poruszył  kwestie korytowania Bierawki,  część koryta wy-
czyszczono i sytuacja się poprawiła. Jednak pozostałą jeszcze część koryta, która od 
30 lat jest nieczyszczona. 
Radny Bernard Strzoda poinformował, że na terenie gminy (droga Palowice - Bełk) 
znajduje się chroniony gatunek płaza. Pyta czy w tym temacie gmina posiada infor-
macje.
Cecylia Grzybek  wyjaśniła, że rok temu Zarząd Dróg Powiatowych telefonicznie py-
tał czy była monitorowana sprawa rozjeżdżania płazów a konkretnie żab na tym od-
cinku drogi. RDOŚ wystąpił do ZDP z pismem, z zapytaniem jakie podjęto działania 
zmierzające do ochrony płazów. Działania takie leżą w gestii administratora drogi. 
Nieznane są ustalenia podjęte w tej sprawie. 
Radny Bogdan Knopik pytał czy można potwierdzić informacje  o pojawiających się 
dzikach, na terenie po firmie Gatner.
Cecylia Grzybek stwierdziła, że nie posiada takich informacji.

Ad. 5 
Przewodniczący pytał o realizację wniosku dot. odnalezienia sprawcy umieszczenia 
tablicy  z oznakowaniem ścieżki rowerowej na głównej bramie na Kanetowcu.
Cecylia Grzybek poinformowała, że sprawca został odnaleziony, obiecano zdjęcie 
tablicy.
Radny Bogdan Knopik poinformował o wyjeździe rolników z terenu gminy na targi 
rolnicze AGROTECH w Kielcach, które odbyły się na początku miesiąca marca.
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę na pojawiające się po zimie śmieci w rowach 
dróg  oraz  dzikie  wysypiska.  Zwrócił  się  również  o  uporządkowanie  terenu  obok 
zjazdu z autostrady w Stanowicach.
Przewodniczący Komisji pytał  jak  będzie  wyglądać  sprawa porzuconych  śmieci 
po 1 lipca br.
Cecylia Grzybek poinformowała, że w tym zakresie nic się nie zmieni. Porzucone 
śmieci uporządkuje właściciel działki lub sprawca porzucenia. 
Przewodniczący pytał czy coś się dzieje w temacie drzew na  Podgrabinie.
Cecylia  Grzybek poinformowała,  że  temat  przekazano do Starostwa.  Planowana 
jest wizję w terenie, która będzie mogła odbyć się gdy pogoda na to pozwoli, z uwagi 
na to, że są tam tereny nasypowe.
Radny Bernard Strzoda zgłosił potrzebę ustawienia koszy na śmieci w rejonie ulic 
Woszczycka – Wiejska, przy tablicy ogłoszeń.
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała:
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Alina Kuśka                                    
                    Przewodniczący Komisji

          radny Ryszard Jonderko
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