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Protokół Nr 32/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 20 listopada 2017 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko.  
 
Przewodniczący Komisji 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 2018 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 7 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 31/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 23 października 2017 roku, został przyjęty 
jednogłośnie - 7 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Omówiono branżowe projekty uchwał w sprawie: 

1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku, 

2) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy                  
i miasta Czerwionka-Leszczyny, 

które zaopiniowano pozytywnie. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji poruszył temat  dot. wyczyszczenia na dalszym odcinku 
koryta rzeki Bierawki. 
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk wyjaśnił, że wystosował pismo do Regionalnej 
Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach w celu przypomnienia tego tematu, a także  
ujęcia tego zadnia w ich budżecie na 2018 r. Zostały  do wyczyszczenia grubsze 
drzewa oraz odnowienie koryta rzeki.  
Następnie omówił realizację wniosków o dotacje dla osób fizycznych                        
do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła. Na  ten rok 
zakończono przyjmowanie wniosków. Zostało złożonych 387 wniosków, podpisano 
143 umowy, zrealizowano 131. Na 2018 rok przeszły 244 wnioski.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student przedstawiła informację na temat 
gospodarki odpadami. Wyjaśniła, że rok budżetowy nie pokrywa się z umową                        
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na odbiór odpadów. Umowa jest zawarta na ilość ton i prawdopodobnie wyczerpiemy 
ją na przełomie lipca i sierpnia. O stawkach na razie nie możemy nic powiedzieć.                 
Są jakieś pomysły na zagospodarowanie bio, ale nie mamy konkretów. Są przymiarki 
do zmiany ustawy ale dopóki tego nie będzie, nie mamy o czym mówić. Mamy 
wysoką gęstość nasypową odpadów, a teraz w okresie 80% odpadów to odpady 
zmieszane (popiół).  
Przewodniczący Komisji zapytał czy urząd dofinansuje mieszkańcom 
kompostowniki.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że są to tylko pomysły. Musimy zmienić duży               
i mały regulamin, ale na razie nie wiadomo czego się trzymać. 
Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że może lepiej wcześniej rozpisać przetarg                       
i być może będzie większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że ilość złożonych ofert ma się nijak                          
do terminu ogłoszenia przetargu. Obowiązują nas przepisy unijne, przepisy naszego 
prawa i procedury, tego się trzymamy.  
Przewodniczący RM powiedział, że jesteśmy w trakcie zmiany ustawy, a zmiany                 
te akcentują zagospodarowanie odpadów poprzez kompostowniki indywidualne.                
Jak ustawodawca pozwoli nam zróżnicować stawkę, to będzie to czynnik, który 
powinien przynieść efekt wymierny. Efekt może też przynieść zakaz spalania mułów               
i wymiana kotłów, jak również kaucjonowanie plastików. 
 
Ad 4.  
Przewodniczący RM zauważył, że 300 tys. zł na dofinansowanie do wymiany 
pieców to za mało, ponieważ mamy już na przyszły rok złożonych 247 wniosków               
do rozpatrzenia. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb 
mieszkańców.  
Naczelnik ZKO dodał, że jako wydział nie jesteśmy w stanie przerobić tak dużej 
ilości wniosków jaka została na przyszły rok.  
Skarbnik GiM powiedział, że musimy ustalić priorytety i dokonać wyborów, gdyż 
budżet nie jest z gumy. 
Przewodniczący RM stwierdził, że to tylko sugestia, żeby w trakcie roku 
budżetowego przeznaczyć więcej środków na to zadani, o ile będą takie możliwości. 
Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że na MZK mamy przeznaczoną kwotę                         
2,5 mln zł. Zapytał jaka kwota jest na KZK GOP. 
Skarbnik GiM powiedział, że mamy 1,5 mln zł jako dotację za pośrednictwem 
województwa śląskiego. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy remont oświetlenia w gminie przynosi 
oszczędności. 
Skarbnik GiM wyjaśnił że pochłaniają je nowe punkty świetlne.  
Przewodniczący Komisji zapytał o kwotę na opracowanie programu ochrony 
środowiska.  
Naczelnik ZKO wyjaśnił, że co jakiś czas trzeba go opracować na nowo.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                   Przewodniczący Komisji 
             Radny Ryszard Jonderko 


