
Protokół Nr 37/2014
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 25 sierpnia 2014 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. 

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. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 36/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2014  r. 
został przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 5 radnych. 

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

1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
4. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym 

stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, 
5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadań na drogach powiatowych.

Radni "jednogłośnie" pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał - głosowało 
5 radnych.

Ad.4
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poprosił  o  informacje na temat 
przebiegu tegorocznych dożynek powiatowych.

Radny  Stanisław  Breza  powiedział,  że  Sołectwo  Stanowice  wystawiało  wóz 
dożynkowy,  z  kolei  sołectwo  Bełk  koronę.  Ale  nikt  nie  dostał  na  te  dożynki 
zaproszenia. 

Radny Ryszard Bluszcz powiedział, że wóz dożynkowy sołectwa Stanowice, który 
reprezentował gminę, zdobył II miejsce. Ponadto informacja na temat tych dożynek 
dotarła  do  niego  poprzez  plakat  wiszący  na  WDK.,  informację  na  temat 
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wojewódzkich dożynek dostał  na pocztę internetową. Na dożynkach powiatowych 
w  Lyskach  były  pustki,  a  organizacja  nie  należała  do  najlepszych.  Dożynki 
wojewódzkie odbyły się w Pilchowicach i były znacznie lepsze. 
Zaproponował, że gdy będziemy organizować dożynki powiatowe, żeby jednocześnie 
wystąpić  o  organizację  dożynek  wojewódzkich.  Właśnie  tak  było  w  tym  roku 
w Pilchowicach. Również u nas mamy kilku wyróżniających się rolników i można by 
ich wtedy uhonorować. 

Radny Bogdan Knopik zdał krótką relację z przebiegu dożynek wojewódzkich, 
na które został zaproszony z ramienia Śląskiej Izby Rolniczej. Powiedział, że oprawa 
była bardzo fajna, było co robić. Było  dużo uczestników, korowód był bardzo długi 
i efektowny. 

Następny punkt w sprawach bieżących dotyczył przebiegu tegorocznych żniw. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że świętujemy już dożynki, a niektóre osoby są 
dopiero  na półmetku żniw.  Od 4  sierpnia  pogoda jest  taka,  że  nie  idzie  na  pole 
wjechać, a prognozy nie są optymistyczne. Gonią nas terminy siewu rzepaku, który 
sieje  się  do końca sierpnia.  To również jest  kłopot.  Plony są bardzo dobre,  ilość 
i jakość jest dobra.  Może być problem ze skupem.

Przewodniczący Komisji  zapytał  czy w związku z sytuacją,  gdyby nie udało się 
zebrać plonów,  rolnicy mają szansę na jakieś zapomogi.  

Radny Bogdan Knopik  powiedział,  że  nic  takiego  nie  jest  przewidziane.  Zboże 
można zebrać nawet mokre, a potem je zakonserwować, co oczywiście wiąże się 
z kosztami. Klęski nikt nie ogłosi. 

Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sprawa z wykaszaniem nieużytków.

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń odpowiedziała, że to co było przewidziane 
w budżecie na koszenie terenów gminnych, zostało zrobione. 

Radny Stanisław Breza  zauważył,  że w dalszym ciągu nie jest wykoszony teren 
przy Bierawce. Mimo, iż wydział wystąpił o to, to nic z tego nie wyszło. Wykoszony 
jest tylko dwumetrowy pas przy chodniku. 

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń powiedziała, że myśli, że Agencja jeszcze do 
tego podejdzie. Pisma zostały tam posłane. 

Radny Bogdan Knopik  powiedział,  że  23 czerwca złożył  interpelację  dotyczącą 
wykoszenia terenów należących do  Katowickiej  Strefy Ekonomicznej i  częściowo 
zostało to zrobione. 

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń powiedziała, że nie dawno był przetarg na te 
dalsze  tereny  i  pewnie  dlatego  tego  nie  zrobiono,  bo  będzie  tam  nowa  firma 
wchodzić, która zakupiła 2 hektary.  
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Następnie przewodniczący rozpoczął temat związany z gospodarowaniem 
odpadami. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała,  że  dziś  dostała  telefon 
dotyczący  elektrośmieci  walających  się  na  terenie  Hasowych  Dołów,  ul.  Żorska. 
Stwierdziła, że może być tak, że ten sprzęt zabierany jest spod domów, wybierane 
jest to co się nadaje, a reszta porzucana jest do rowów.
Jeśli chodzi o sam system gospodarowania odpadami, to funkcjonuje on dobrze. 
Problemy zaczynają się rozwiązywać. Przez cały rok, odkąd pojawił się system 
odebraliśmy 16,5 tys ton odpadów. Mieszkańcy już wiedzą jak segregować i co 
wkładać do worka, mamy jeszcze trochę problemów z odpadami wielkogabarytowymi 
i odpadami poremontowymi. Nie wiemy co do czego zaliczyć.  Osiągnęliśmy poziomy 
odzysku. Deklaracje spływają, prowadzimy kilka postępowań. Patrząc na te tony, 
które odebraliśmy do tej pory, prawdopodobnie przetarg będziemy musieli ogłosić 
trochę wcześniej. Wszystko się okaże. Ludzie przez ostatni rok wyczyścili się z tego 
co mieli, ale musi upłynąć kolejny rok żebyśmy wiedzieli, ile tych odpadów faktycznie 
jest. Nowelizacja ustawy tkwi na razie gdzieś w podkomisjach i nie wiadomo kiedy 
się pojawi. Jeżeli się pojawi, to będzie narzucała nam zwiększenie częstotliwości 
odbioru odpadów. W naszym przypadku będzie to dotyczyło odpadów zmieszanych. 
System, ponieważ był skalkulowany z rzeczywistymi stawki, finansuje się, więc jest 
dobrze. W zależności od pory roku zmienia się frakcja i strumień odpadów, jednak 
latem strumień odpadów jest równie wysoki jak zimą. Bioodpady są ciężkie. Sytuacja 
wyklaruje się za rok.

Radny Stanisław Breza zapytał gdzie należy wyrzucać opakowania po aerozolach.

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że są to odpady niebezpieczne 
i powinny być wywożone do PSZOK. 

Poinformowała, że 4 października Burmistrz GIM organizuje dla mieszkańców 
bezpłatną wycieczkę do RIPOKU w Knurowie, po to żeby zapoznali się jak działa 
system przerabiania odpadów. 

Radny Stanisław Breza zapytał jak wygląda sprawa ze składaniem deklaracji oraz 
ściągalnością należności.

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student odpowiedziała, że deklaracje są prawie 
wszystkie, brakuje około 15 sztuk. Ale są to domy, w których nikt nie mieszka. Nie ma 
obowiązku złożenia deklaracji na dom, który jest pusty. Ze ściągalnością wygląda to 
różnie. Jeśli chodzi o zmianę stawek to brakuje około 40 sztuk deklaracji, a jeżeli 
chodzi o liczbę zdeklarowanych mieszkańców, to jest to ruchome. Prędzej czy 
później zostanie wszystko wychwycone i mieszkaniec, który się uchyla będzie płacił 
należności razem z odsetkami. 

Radny Bogdan Knopik zapytał jak wygląda sprawa odpłatności za odpady na 
blokach. Czy wszystko jest tam uchwycone.

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student odpowiedziała, że uchwycone jest 
wszystko, a z płatnościami jest różnie. 
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Radny Grzegorz Płonka stwierdził, że na osiedlach nie do końca segreguje się 
odpady, że wszystko jest wrzucane do jednego kubła. 

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że z tym również jest różnie. 
Na naszych osiedlach śmietniki wyglądają strasznie. Ze strony KOMARTU mieliśmy 
informacje, że nie do końca jest tam prowadzona segregacja. System mamy dobrze 
opracowany i wiemy kto prowadzi segregację, a kto nie, pod warunkiem, 
że śmieciarki dobrze to rejestrują. Podstawowe odpady są segregowane, problem 
jest trochę z odpadami biodegradowalnymi. Generalnie nie jest aż tak źle. Źle jest 
z tym, że ludzie wystawiają odpady wielkogabarytowe, czy poremontowe nie wtedy, 
kiedy powinni. Przez to rośnie góra  śmieci i  tworzą się dzikie wysypiska. Zarządcy 
dostają od nas pisma i muszą to posprzątać. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda 
w Czerwionce niż w Leszczynach. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko  poinformował  jeszcze  o  chęci 
przystąpienia  naszej  gminy  do  programu  "Czynnej  ochrony  przyrody  w  lasach 
Nadleśnictwa Rybnik". Odbyło się już w tej sprawie spotkanie robocze, prowadziła je 
przedstawicielka  Fundacji  Pracownia  Edukacji  Żywej,  pani  dr  Maja  Głowacka. 
Przedstawił radnym cel tego programu, który jest skierowany do dzieci i młodzieży. 
Odbędzie się jeszcze spotkanie ze wszystkimi dyrektorami placówek. 

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że traktujemy to jako poszerzenie oferty 
edukacyjnej. Koszt ze strony gminy to kwartalnie 100 zł na grupę.  

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz        

Przewodniczący Komisji
       Radny Ryszard Jonderko
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