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Protokół Nr 12/2015 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 14 marca 2016 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. Sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych                                     

w Czerwionce-Leszczynach za 2015 rok oraz przedstawienie planów na                        
rok 2016. 

5. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 11/2016 z 25 stycznia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało      
7 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie: 

1) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                                             
w 2016 roku, 

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc wyjaśnił, że program nie różni się niczym od tego, który 
był w zeszłym roku. Nadal zwierzęta będą wywożone do Schroniska w Rybniku, 
jednak po kontroli NIKu zmieniła się jedna rzecz. Mianowicie chodzi tu o zapewnienie 
opieki zwierzętom, które uczestniczyły w wypadkach drogowych. Nie wolno tego 
zadania powierzyć wprost schronisku. W związku z powyższym są prowadzone                   
w tym temacie negocjacje, aż Gierałtowicami, ponieważ żadna lecznica w powiecie 
nie chce zapewnić całodobowego dyżuru, koniecznego w takich przypadkach. 
Umowa ma być zawarta w tym tygodniu. Dodał, że jeśli chodzi o umowę ze 
schroniskiem to mamy niewielkie oszczędności, gdyż do tej pory schronisko                          
w Rybniku było jedyne, które zgłaszało się do przetargów,  a teraz pojawiła się 
konkurencja i cena spadła o kilkanaście tys. zł. Do tego podpisaliśmy umowę z 
wolontariuszkami na dokarmianie wolnożyjących kotów. 
Przewodniczący Komisji zapytał jaki będzie koszt umowy z Gierałtowicami. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że około 500-600 zł na miesiąc plus vat. 
Przewodniczący Komisji przedstawił krótkie sprawozdanie dot. działalności 
schroniska w ubiegłym roku. W umowie mamy zapisany odbiór około 100 zwierząt. 
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W ubiegłym roku schronisko odebrało 52 psy i 21 kotów. W tym ZDiSK dostarczył do 
nich 23 psy, a zgłaszający mieszkańcy 8 sztuk. Jeśli chodzi o koty to ZDiSK 
dostarczył 7, a mieszkańcy 2.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy ZDiSK ma obowiązek dostarczać do 
schroniska zwierzęta własnym samochodem.  
Dyrektor ZDiSK odpowiedział, że jeżeli jest to zgłoszenie w czasie dniówki, to oni 
podejmują działania. W pozostałych przypadkach wzywani są  pracownicy 
schroniska. Zdarzają się sytuacje takie, że są zgłoszenia weekendowe, wtedy mamy 
u siebie 3 klatki dla psów, po to żeby przechować je do czasu, aż pracownik ZDiSK 
będzie miał możliwość przewieźć je na teren schroniska. Niedopuszczalne jest 
przekazywanie zwierząt przez mieszkańców.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak będzie wyglądała sytuacja z potrąconymi 
zwierzętami.  
Dyrektor ZDISK powiedział, że po opatrzeniu takiego zwierzęcia przez lecznicę                    
w Gierałtowicach, on będzie musiał jechać po nie i zawieźć je do schroniska.  
Radny Michał Stokłosa zapytał jakie inne schronisko startowało w przetargu. 
Dyrektor ZDISK odpowiedział, że schronisko w Tychach, ale i tak Rybnik był tańszy.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że zgodnie z umową, po zgłoszeniu, 
pracownicy schroniska muszą zjawić się do godziny i należy tego pilnować.  
 
Omówiono również projekty uchwał w sprawie:  

2) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 

górniczego „Dębieńsko 1”, 
5) wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu 

położonego przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego 
kompleksem czterech garaży.  

Wszystkie omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji poinformował, że po raz kolejny Przewodniczącym 
Zarządu Spółki został Bernard Strzoda.  
Radny Bernard Strzoda dodał, że na 5 osób w zarządzie, jest czterech radnych. 
Jego zastępcą został Ryszard Jonderko, sekretarzem jest Jolanta Szejka,                               
w zarządzie jest także Bogdan Knopik. Z kolei w Komisji Rewizyjnej Spółki jest Marek 
Szczech.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że Burmistrz GIM przekazuje spore dotacje 
dla Spółek Wodnych, bez których nie było by możliwe zrealizowanie zadań 
wynikających z dużych potrzeb mieszkańców.  
Pan Mateusz Giemlik, kierownik budowy, przedstawił sprawozdanie z działalności 
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach za 2015 rok. 
Przedstawił rozliczenie budżetu, poziom ściągalności składek w poszczególnych 
sołectwach i dzielnicach, plan składek, wykonanie planu rzeczowo-finansowego,                 
jak również  omówił plan pracy Spółki  na rok 2016. 
Radna Izabela Tesluk zapytała jak można zapisać się do Spółki. 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na 
którym zostanie taki pomysł przegłosowany i zostanie podjęta stosowna uchwała.  
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Radny Jerzy Kapszewicz poinformował, że na ulicy Leśnej, na wysokości nr 20 
nastąpił wyciek wody, prawdopodobnie z pól.  
Mateusz Giemlik powiedział, że Spółka to sprawdzi. Dodał, że w przyszłym tygodniu 
będą wykonywane roboty za rondem, za Tenneco, żeby ściągnąć pieniądze                                    
z partycypacji.   
 

Ad. 5 
Naczelnik Wydziału EK Cecylia Grzybek omówiła działania związane                                                     
z przygotowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej oraz projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe " . Wyjaśniła, że 5 lutego 
odbyło się w CKE spotkanie w tym temacie. Kolejne spotkanie odbyło się z udziałem 
przedsiębiorców. Byli na nim obecni również przedstawicie gminy. Dyrektor ZGM 
wniósł uwagę, aby w planie ująć zadanie termomodernizacji familoków, po to żeby 
gmina miała możliwość starania się o środki zewnętrzne na takie zadanie.  Zostało to 
zrobione. Również przedsiębiorcy na podstawie zapisów tego programu, będą mogli 
starać się o środki zewnętrzne.  Program w tej chwili ma opracowane dwie prognozy, 
trwają obecnie odpowiednie procedury, m. in. udział społeczeństwa. Każdy może 
wnosić uwagi do tych dwóch programów. Projekty tych dokumentacji stworzono na 
bazie danych GUSu oraz na podstawie danych zawartych w ankietach, które 
przesłali do nas mieszkańcy i przedsiębiorcy. Jesteśmy zobligowani do obniżenia 
ilości gazów cieplarnianych do roku 2030. A te programy wytyczają nam kierunki, 
jakie należy obrać, aby ilość tych gazów obniżyć i poprawić stan środowiska.  
Radny Bernard Strzoda dodał, że na spotkaniu m.in. z samorządowcami była 
sugestia żeby wprowadzić zadanie ograniczenia niskiej emisji w posesjach, żeby 
osoby fizyczne mogły również korzystać z różnych form dofinansowania.  Zapytał czy 
zostało to do programu dołożone.  
Naczelnik EK powiedziała, że tak. Obecna wersja jest poszerzona w stosunku do tej, 
która była  w lutym. Jednak należy wiedzieć, że wg Wojewódzkiego Programu 
Ochrony Powietrza, do którego musimy się zastosować, możemy dofinansować  piec 
tylko 5 kategorii.  
 
Radny Antoni Procek zapytał co dalej z Koksownią, podobno ponowiła działalność    
i ma ją przedłużoną do roku 2018. 
Naczelnik EK powiedziała, że nie wiele na ten temat wie. Nikt nie chce w tym 
temacie udzielać informacji. Koksownia musi wykonywać pomiary raz na m-c, wg. 
badań nie przekraczają oni wartości dopuszczonych w zezwoleniu. 
 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student przedstawiła krótkie zestawienie dot. 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  
W 2015 roku  odebrano z terenu naszej gminy łącznie 17 686,14 ton odpadów 
komunalnych w tym 1 806,22 ton z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, który mieści się w dzielnicy Leszczyny przy ul. Polnej 6.  W stosunku 
do 2014 r. zmniejszyła się ilość odebranych odpadów komunalnych zaledwie o 66,00 
ton. Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych  w 2015 r. przypadająca na 
jednego mieszkańca  na terenie naszej gminy wyniosła ok. 472 kg.  Tymczasem 
statystycznie na jednego mieszkańca małych miast w woj. śląskim ( poniżej  50 tyś.)  
w 2014 r. przypada 374 kg. Liczba mieszkańców,  od których odebrane zostały 
odpady komunalne na koniec 2015 r. wyniosła   37 468. 
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Poszczególne frakcje i ilości odebranych w 2015 r. odpadów komunalnych w tonach:  
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne   - 11781,16 
Odpady ulegające biodegradacji       -   2465,66 
Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe   -     745,46 
Szkło          -     830,82 
Papier i tektura        -     241,26 
Odpady gruzu i poremontowe      -   1085,23 
Odpady wielkogabarytowe       -     495,88 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne    -       16,14 
Przeterminowane leki       -         1,06 
Opony         -       16,67 
Pozostałe odpady komunalne      -         6,8 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz  
   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


