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Protokół Nr 39/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 21 maja 2018 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji radny Michał 
Stokłosa.  
 
 
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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Zaproponowany nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 38/2018 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 16 kwietnia 2018 roku, został przyjęty                           
jednogłośnie 8 głosami „za”– głosowało 8 radnych. 

 
Ad. 3 

1) zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy                                                          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

2) zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 

3) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy. 

W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że odbyła się 25 edycja konkursu 
plastycznego ekologicznego „Ocalić od zapomnienia” w tym roku tematem było 
Serce natury. Konkurs odbył się w 4 kategoriach wiekowych, nadesłano  673 prace. 
Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 24 kwietnia na uroczystej gali                       
w CKE.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała, że 29 maja odbędzie się 
otwarcie ofert w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.                  
Z tego co się orientuje stawki za tonę śmieci są dość wysokie. Przetarg ma wartość 
10,5 mln zł. Obecna  umowy skończy się prawdopodobnie na przełomie września                           
i października. W dalszym ciągu odbieramy duże ilości śmieci, oprócz odpadów bio 
doszło także mnóstwo gabarytów.  
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Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że mieszkańcy dostają od Komartu 
informację, że odpady będą odbierane tylko w pojemnikach.  O co chodzi? 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że to powinno być wymagane od samego 
początku. Komart nie będzie odbierał zmieszanych odpadów, które są np.                                   
w workach.  
Radny Marek Szczech zapytał czy w zabudowie jednorodzinnej bio odpady mogą 
być gromadzone w pojemnikach. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się 
gromadzenie odpadów selektywnych w pojemnikach.  
Wiceprzewodniczący Komisji zauważył, ze w aplikacji „Wywozik” nie dział 
przypominajka. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że zostało to już zgłoszone.   
Przewodniczący RM poinformował o piśmie, które wpłynęło od Dyrekcji Parku 
Krajobrazowego o konieczności zlecenia opracowania dot. w którym dokonana 
będzie ocena wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów 
krajobrazowych, na proponowanych do wyłączenia terenach. I potrzebujemy środków 
na to zadanie.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że temat ten zostanie omówiony na Komisji 
Budżetu.  
Wiceprzewodniczący Komisji zauważył, że należałoby zwrócić się do właścicieli                
o wykaszanie terenów, na których rośnie barszcz Sosnowskiego.  
Naczelnik Wydziału MiG Katarzyna Pyszny powiedziała, że zostaną wysłane 
pisma w tej sprawie. 
Radny Marek Szczech zapytał jaka jest procedura gdy trzeba wyczyścić dren,                     
a właściciel posesji nie zgadza się na wejście w teren. 
Naczelnik Wydziału MiG powiedział, że odpowie na to pytanie na następnej Komisji. 
Radny Bogdan Knopik zapytał jak wygląda procedura szacowania szkód łowieckich 
i ile wniosków wpłynęło. 
Naczelnik Wydziału MiG powiedziała, że wpłynęło 10 wniosków. Dziś i jutro  
odbywają się w tym temacie szkolenia w nadleśnictwie. Jak na razie mało kto wie jak 
to powinno być przeprowadzone. W Komisji do szacowania szkód powinien się 
znaleźć przedstawiciel sołectwa, koła łowieckiego, wnioskodawca i przedstawiciel 
urzędu. 
Przewodniczący RM zapytał kto jest przewodniczącym takiej komisji. 
Naczelnik Wydziału MiG wyjaśniła, że sołtys. Robi to bezpłatnie, w czasie wolnym. 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                   

 
 Wiceprzewodniczący Komisji 

              Radny Michał Stokłosa 


