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Protokół Nr 19/2016 
 

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

w dniu 21 listopada 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. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok. 

5. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało  9 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1)    zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, 
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek                                             

od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, 
5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny 

obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, 
6) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny 

obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, 
7) uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, 

które zaopiniowała pozytywnie.  
Następnie Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie:  

8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłat.  

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że odebraliśmy więcej 
odpadów niż było przewidziane. Za 10 miesięcy wywieźliśmy około 16 tys. ton 
śmieci. Nie powiodło się ograniczenie odbioru odpadów zielonych spod drzwi, gdyż 
pojawiły się one w odpadach zmieszanych. Musimy podnieść stawkę, gdyż ustawa 
zabrania dopłacać do systemu, a my dopłaciliśmy już ok. 1 mln 300 tys. zł. Jeżeli 
podnieślibyśmy stawkę wtedy uwolnione zostały by odpady bio.  
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Przewodniczący Komisji zaproponował, aby odbiór bio ograniczyć do 5,6 worków, 
a za resztę mieszkaniec by dopłacał. 
Radny Marek Szczech powiedział, że ci co kombinują, dalej będą to robić                                        
i podrzucać swojej worki sąsiadom. Z kolei inni na siłę będą wystawiać worki. Zapytał 
czy płacimy tyle samo za tonę za odbiór odpadów spod domu i z PSZOKa. 
Naczelnik GO wyjaśniła, że tona kosztuje 354 zł niezależnie od tego skąd Komart                 
ją odbiera.  
Przewodniczący Rady zapytał czy proponowana stawka pokryje koszty związane                  
z odbiorem śmieci. Zauważył, że jest ona wysoka. Dodał, że należy przygotować 
informację dla mieszkańców, aby w pierwszej kolejność odpady zielone w jakiś 
sposób zagospodarowali.  
Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz zauważył, że ludzie teraz 
wystawiają więcej bio przez liście z drzew rosnących przy posesjach. Zarządca drogi 
powinien uprzątnąć liście na własny koszt. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że przez 3 lata kontrolujemy system. Teraz 
widzimy, że bio znalazły się w zmieszanych. Nie osiągamy współczynnika odpadów 
bio do odpadów zmieszanych. Należy uszczelnić regulamin oraz przeprowadzić 
edukację na zebraniach z mieszkańcami. Należałoby również przeprowadzić kontrolę 
tonażu w Komarcie. Ponadto uważa, że stawka dla działkowiczów jest zdecydowanie 
za niska i należałoby ją przekalkulować. 
Sołtys Szczejkowic  zapytał jak sytuacja kształtuje się obok. 
Naczelnik GO odpowiedziała, że stawka ze starych przetargów wynosi ok. 12 zł. 
Należy dodać, że niektóre gminy nie odbierają wszystkich frakcji odpadów.  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby ostateczną dyskusję w tym temacie 
przenieść na Komisję Budżetu i Finansów.  
Projekt uchwały zaopiniowano 1 głosem „za”, 1 głosem „przeciw” i 7 głosami 
„wstrzymującymi”.  
 
Ad. 4 
Skarbnik GiM przedstawił projekt budżetu na 2017 rok.  
Radni omówili dochody, wydatki oraz poszczególne zadania ujęte w tym projekcie. 
Omówili także wysokość dotacji do Spółki Wodnej.  
Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń wyjaśniła, że wysokość dotacji jest wyliczona 
w oparciu o złożoną ofertę przez Spółkę, z uwzględnieniem potrzeb jakie były 
przedstawione.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że w projekcie budżetu nie zabezpieczono 
środków na realizację regulaminu udzielania dotacji celowej do inwestycji na rzecz 
ograniczania niskiej emisji na terenie G i M Czerwionka Leszczyny. 
Naczelnik Wydziału EK Cecylia Grzybek przedstawiła projekt w/w regulaminu, 
który został szczegółowo omówiony przez członków Komisji.   
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego dotujemy tylko piece piątej generacji. 
Naczelnik EK odpowiedziała, że przyszła odpowiedź  Marszałka, że nas obowiązuje 
prawo miejscowe czyli  Program Ochrony Powietrza, gdzie narzucona jest piąta klasa 
kotła do spalania  paliwa stałego.  
Powiedziała, że ostateczne wersja regulaminu zostanie przygotowana po przyjęciu 
budżetu, natomiast do tego czasu radni mogą składać swoje propozycje do 
regulaminu. 
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Ad. 2 
Protokół nr 18/2016 z 17 października 2016 r. został przyjęty jednogłośnie – 
głosowało 9 radnych. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


