
Protokół Nr 26/2013

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

w dniu 2 września 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. Informacja nt. wdrażania na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2013 r. został przyjęty 
bez uwag 6 głosami „za”. 

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

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na rok 2013,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta, 
- zmian w uchwale Nr XXVI/332/12  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko,
- wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,
- wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Książenice,

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

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

Ad. 4
Elżbieta Student Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami przedstawiła 
informację nt. wdrażania na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.
Na podstawie posiadanych danych ustalono, że powinno być złożonych ok. 6.800 
deklaracji, na dzień dzisiejszy jest ich 6.391. Brakuje ok. 300-400 deklaracji tj. ok. 



5%. Deklaracje składa właściciel nieruchomości. Jeżeli w budynku mieszka kilka 
rodzin, to worki otrzyma każda rodzina. Przy ul. Polnej nadal mieści się punkt obsługi 
klienta, tam też można odebrać worki. 
Radny Grzegorz Płonka pytał o zbiórkę odpadów na osiedlach. Docierają do niego 
sygnały, że nie jest tam prowadzona segregacja odpadów.
Elżbieta Student wyjaśniła, że na osiedlach nadal brakuje pojemników, ale 
wykonawca  nie zgłosił faktu braku segregacji. 
Radny Grzegorz Płonka  pytał o kwestie finansowe i czy będzie możliwość obniżki 
opłaty.
Elżbieta Student poinformowała, że  w lipcu 2013 r. odnotowano wzrost ilości 
odpadów w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. o 48%, największą frakcją 
odpadów składowanych są bioodpady.  Odbierany jest każdy rodzaj odpadu. 
Prowadzone są przygotowania do zmiany stawek w dół, tak aby zróżnicować stawki 
w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Analiza 
powinna wykazać ile gospodarstw powinna objąć obniżka i jaka ma być wysokość 
stawki. Z uwagi na zróżnicowanie w różnych porach roku morfologii odpadów, 
po upływie całego roku będzie można określić pełne dane w zakresie kosztów oraz 
sposobów zbiórki. 

Członkowie Komisji wyrazili nadzieję, że po uzyskaniu danych dot. ilości odpadów 
i kosztów ich wywozu za I kwartał obowiązywania nowych zasad, będzie możliwe 
podjęcie działań w kierunku obniżenia opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie dot. przebiegu żniw na terenie gminy, 
przebiegu dożynek powiatowych, wycinki drzew na Podgrabinie w Stanowicach, wy-
kaszania nieużytków.
Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. M i G poinformowała, że  wysyłane są właścicielom 
nieruchomości wezwania do wykaszania. W ostateczności można zlecić wykoszenie 
a właściciela obciążyć zwrotem kosztów ale odzyskanie w niektórych przypadkach 
tych środków jest trudne, gdyż część tych terenów ma nieuregulowany stan prawny. 
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że działania Wydziału odnoszą skutek 
i mieszkańcy koszą nieużytki. 
Przewodniczący Komisji poinformował o zwiększeniu odstrzału dzików o 40 sztuk 
dla Koła Łowieckiego „Raróg”. Poinformował również o możliwość od 14 września 
br., zapoznania się  z wystawą przyrodniczo-łowiecką, która mieści się w Ruda.  

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała:
Alina Kuśka                                                      

Przewodniczący Komisji
           radny Ryszard Jonderko
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