
1 

Protokół Nr 41/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 27 sierpnia 2018 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący 
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 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 40/2018 z posiedzenia Komisji z dnia 25 czerwca 2018 roku, został 
przyjęty  głosami 6 „za”, 1 głosem „wstrzymującym”. 

 
Ad. 3 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.                        
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji                 
nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk przedstawił sprawozdanie dot. dotacji.  
W 2017 roku: 

 do przydomowych oczyszczalni ścieków udzielono 42 dotacji na łączną kwotę 
91085,25 zł.  

 Na azbest udzielono 3 dotacji na łączną kwotę 6597,40 zł, ekologiczne źródła 
ciepła – udzielono 138 dotacji na kwotę 612272,07 zł.    

W 2018 roku: 

 na przydomowe oczyszczalnie mamy 100 tys. zł. złożono 47 wniosków, 
zawarto 50 umów, pozostałe 7 wniosków do rozpatrzenia w 2019 r.  

 na azbest to mamy 15 tys. zł.,  złożono 3 wnioski, zawarto 2 umowy dotacji.  

 jeżeli chodzi o ekologiczne źródła ciepła to mamy 500 tys. zł. Złożono 340 
wniosków, zawarto 110 umów dotacji, zostało jeszcze około 75 wniosków                   
z 2017 r. do rozpatrzenia w 2019 r.  

Jeżeli chodzi o zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii 
to wydatki kwalifikowane wynoszą 23.016107,50 zł. Wnioskowane dofinansowanie -  
21.840394,62 zł. Wkład własny gminy – 1.175712,88 zł.  Zainstalowanych zostanie  
łącznie 765 szt. Instalacji w tym: 461 instalacji fotowoltaicznych, 46 instalacji 
solarnych, 97  pomp ciepła do wody użytkowej, 161 pomp ciepła do c.o. i c.w.u. 
Liczba złożonych wniosków to 689, liczba rezerwowa zaczyna się od numeru 594.  
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Następnie przedstawił kilka informacji dot. Koksowni Dębieńsko. Powiedział,                       
że  obecnie Koksownia jest poddawana wygaszaniu. W ubiegłym tygodniu nastąpiło 
uwolnienie znacznych ilości benzenu do powietrza. Nie wiadomo jaka była tego 
przyczyna. W piątek został o tym poinformowany WIOŚ i rozpoczęła się kontrola, 
która będzie trwała do zakończenia procesu wygaszania. Proces likwidacji Koksowni 
jest prowadzony przez firmę zewnętrzną.  
Jeżeli chodzi o dalszą regulację koryta rzeki Bierawki, to obecnie prowadzi to nowe 
przedsiębiorstwo Wody Polskie. Nadal mamy oddział w Gliwicach, jednak są tam 
zupełnie nowi ludzie. Brak jest jakiejkolwiek informacji w sprawie dalszego 
utrzymania rzeki. Będziemy musieli ponownie wystąpić z pismem w tej sprawie.  
Radny Marek Szczech zapytał na ile niebezpieczne jest takie przekroczenie norm 
benzenu i czy prawidłowo zadziałał system powiadamiania.  
Naczelnik ZKO powiedział, że system nie działa. W CZKO i WIOŚ informację o tym 
mieli dopiero w piątek o 13:45. Aplikacja również nie wskazała takiego przekroczenia. 
Być może nastąpił tu jakiś błąd odczytu, ponieważ przy takich wskazaniach 
wiązałoby się to z katastrofą w Koksowni i zagrażało życiu pracowników. Poza tym 
nigdy  nie było tak krótkotrwałego przekroczenia norm. Jednak dopóki kontrola się 
nie zakończy, nie będziemy mieli żadnych konkretnych informacji.  
Jeżeli chodzi o granice Parku Krajobrazowego to poinformował, że jak na razie                       
to poszło zapytanie ofertowe dot. wykonania opracowania.  
 
Przewodniczący Komisji przedstawił istotne zmiany dot. ustawy łowieckiej. 
Powiedział, że zgłoszenia szkód z powrotem wróciły do kół łowieckich. W kołach 
będą wskazane do tego osoby. Szacowaniem szkód ponownie będą zajmowały się 
koła łowieckie, będą brali w nich udział przedstawiciele ODR-ów oraz zainteresowany 
rolnik.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz         

 
 Przewodniczący Komisji 

         Radny Ryszard Jonderko 


