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Protokół Nr 2/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu  21 stycznia 2019 roku 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Adam 
Karaszewski, 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. Omówienie Planu pracy Komisji.  
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 2     
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2018 roku został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 3 
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej na 2019 rok w zakresie 
branżowym Komisji. Wyjaśnił, że z zeszłego roku z gospodarki odpadami została 
kwota 25 tys. zł, którą przenieśliśmy na ten rok. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy w takim razie umowa nam się zbilansuje.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że nie da się tego dokładnie 
powiedzieć.  
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik powiedział, że mamy problem                                 
z określeniem kiedy zakończy się umowa. Nie wiemy ile tysięcy ton odpadów 
mieszkańcy wyrzucą.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że były sygnały, że wcześniej wyczerpiemy 
zakres umowy. 
Elżbieta Student wyjaśniła, że w 2018 roku wywieźliśmy o 760 ton odpadów więcej 
niż w 2017 roku. To, że środki zostały to nic nie znaczy, gdyż w 2018 roku 
przesunęliśmy poł miliona zł z roku 2020. Wynikło to z cen w nowej umowie.                         
Wg nowego przetargu tona śmieci podrożała o 70 zł. Stawki są niskie.  
 
Ad. 4.  
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji na bieżącą kadencję Rady 
Miejskiej, który został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad 5.  
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału ZKO omówił stan powietrza                              
w aglomeracji jastrzębsko-rybnickiej. W ostatnim miesiącu 6 krotnie zostały 
przekroczone normy. Straż Miejska przeprowadziła 29 kontroli planowych oraz 
kontrole w związku z alarmem smogowym. Podczas kontroli dwukrotnie pouczyli 
mieszkańców. Nie wykryto nielegalnego spalania.  
Dalej prowadzimy dofinansowanie do wymiany kotłów, jednak na dziś w kolejce jest 
481 wniosków. Trzeba się zastanowić nad kierunkami działania.  
Nadal prowadzimy dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak 
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zmieniły się przepisy prawo wodne i teraz mieszkańcy muszą uzyskać dodatkową 
zgodę wodno-prawną. 
Jeżeli chodzi o dofinansowanie do usuwania azbestów to wszystkie wnioski z lat 
ubiegłych są zrealizowane, na ten rok brak wniosków.  
Jeżeli chodzi o grant to nie ma na razie rozstrzygnięcia. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zapytał na jakim etapie jest plan w Bełku. 
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król powiedziała, że przygotowana koncepcja 
jest zaopiniowana, aktualnie jest w poprawie, wyłożenie będzie około kwietnia. 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy śmieciarki są ważone przed wjazdem na 
Komart, kto to kontroluje. 
Grzegorz Wolnik powiedział, że tak, jest to system kontroli krzyżowej, jednak nie 
możemy tam postawić swojego pracownika.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy może dostać sprawozdanie kto i z jakiego 
sołectwa dostał dofinansowanie do wymiany kotła.  
Przewodniczący RM powiedział, że dla nas ważne jest to, że wnioski są 
realizowane wg kolejności złożenia. A w/w dane nie są nam do niczego potrzebne. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że każdego roku przedstawiamy raport do Urzędu 
Marszałkowskiego, w tym roku także o osobach. Z tego raportu wynika jaki mamy 
uzysk z poprawy powietrza. I to jest dla nas istotne. Na początku marca możemy                
o tym dyskutować.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że w wydziale ZKO jest dostępny ciekawy 
dokument, z którym członkowie Komisji powinni się zapoznać „Stan środowiska                  
w woj. Śląskim”. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że można składać wnioski w ramach programu 
„Czyste powietrze”, w Rybniku powstał nawet punkt konsultacyjny dla mieszkańców. 
Zapytał czy można by u nas taki zrobić.  
Adrian Strzelczyk powiedział, ze w Rybniku jest do tego wydelegowana specjalna 
osoba z WIOŚ, a Rybnik przekazał na ten cel 100 tys. zł.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy mieszkańcy gminy mogą się do tego punktu 
zgłosić. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że to jest Rybnik i on tego nie wie. Można tam 
zadzwonić i się dopytać. 
Grzegorz Wolnik powiedział, że Rybnik zrezygnował z dotacji na piece. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że on od początku był sceptyczny, żeby 
dawać dofinansowanie do zakupu pieca na paliwo stałe.  
Grzegorz Wolnik powiedział, że samorządy sobie same z tym problemem nie 
poradzą. Wysiłek gminy jest niemały, a efekt jest jaki jest. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś projekt unijne na walkę ze smogiem. 
Grzegorz Wolnik powiedział, że w tej perspektywie finansowej już nie ma. Dziś 
programujemy kolejną perspektywę i musimy zobaczyć co w niej się znajdzie. 
Powinniśmy naciskać na samorząd wojewódzki i szczebel krajowy. 
Radny Henryk Fuchs zapytał, czy mieszkańcy, którzy przeszli na gaz mogą uzyskać 
niższe stawki za wywóz odpadów, gdyż nie produkują popiołu. 
Grzegorz Wolnik powiedział, że ustawa tego nie przewiduje.  
                    
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     Przewodniczący Komisji 

                  Radny Adam Karaszewski 


