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Protokół Nr 7/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu  24 czerwca 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. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 2     
Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 maja 2019 roku został przyjęty 
jednogłośnie 9 głosami „za” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesje nie było branżowych projektów dot. pracy Komisji.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie jest program OZE.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że ruszy on z początkiem lipca. 
Mamy już stworzony zespół, przygotowywane ssą informacje dla mieszkańców.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy mieszkańcy najpierw otrzymają telefony                       
z informacją.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że przy wątpliwościach będą wykonywane telefony. 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy do zespołu są zatrudnione nowe osoby. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że do zespołu zostali powołani pracownicy urzędu                      
i jednostek organizacyjnych. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że nastąpiło otwarcie ofert na odbiór                        
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że wpłynęła jedna oferta                   
od firmy Komart. Stawka to 522 zł za tonę odpadów. Dziś stawka wynosi 412 zł za 
tonę. Przełoży się to na pewno na zmianę stawek do 24,50 zł za osobę. W sejmie 
jest kolejna nowelizacja ustawy, w której są ujęte dość poważne zmiany. Stawka za 
tonę nie jest jeszcze aż tak wysoka, jednak mamy problem z ilością śmieci. 
Wytwarzamy ich bardzo dużo, jest to około 555 kg na jednego mieszkańca na rok.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy większość odpadów to bio. Czy topografia 
gminy się do tego nie przyczynia? 
Naczelnik GO powiedziała, że kiedy odpadów bio nie było. Dalej mamy także dużo 
odpadów zmieszanych. Ostatnie miesiące wywoziliśmy po 2 tysiące ton. 
Przewodnicząc Komisji zapytał kiedy najlepiej podnieść stawki. 
Naczelnik GO odpowiedziała, że chciałaby z tym poczekać na nowelizację ustawy. 
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Jednak w nieskończoność też nie możemy czekać. Najpóźniej w sierpniu. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że w tym temacie decyzja należy 
do Burmistrza i Skarbnika. Na dziś Burmistrz nie podjął takiej decyzji, gdyż również 
czeka na zmiany w ustawie. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że słyszał, że w nowelizacji działalność 
gospodarcza będzie wyłączona z uchwały gminnej. Będzie trzeba osobno zmieniać 
umowy. 
Naczelnik GO powiedziała, że chodzi tu o nieruchomości niezamieszkałe. Właściciel 
będzie musiał zdecydować czy przystępuje do systemu.  
Radny Janusz Szołtysek poprosił o zestawienie ilości odpadów za ostatnie 5 lat. 
Naczelnik GO powiedziała, że  jest ono na stronie internetowej urzędu. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał na ile zostało umowy i dlaczego wpłynęła tylko 
jedna oferta. 
Naczelnik GO odpowiedziała, ze umowy starczy być może do końca września.                 
Nie wie dlaczego wpłynęła tylko jedna oferta. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że dobrze by było przeanalizować jaka jest 
różnica w cenie gdyby transport odpadów był zapewniony z naszej strony, zrobić 
kalkulację z własnym transportem i z transportem obcym. I przedstawić taką 
propozycję innym firmom. 
Naczelnik GO powiedziała, że powiedział, że sprawdziła wyniki przetargów w innych 
gminach. W Knurowie jest ryczałt i wynosi on 15 mln zł. Poza tym nie  mamy spółki       
z o. o., która mogłaby odbierać odpady. Jest to kłopot. Na cenę wpływa rodzaj 
zabudowy, wielkość gminy, gęstość nasypowa odpadów. Knurów ma 15 tys. ton 
odpadów, my 21 tys. ton. Knurów jest 3x mniejszy. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy mamy kary umowne, gdy nie wywiązuje się 
firma z umowy. Śmieciarze  ładują wszystko do jednej śmieciarki, zmieszane ładują 
do zielonego. 
Naczelnik GO powiedziała, że musiałaby mieć w tym temacie więcej szczegółów. 
Jeżeli firma miesza odpady, zostanie ukarana. Ale jeżeli odpad jest źle segregowany 
jest odbierany jako zmieszany. Poza tym jeżdżą śmieciarki dwukomorowe i te odpady 
są oddzielnie. 
Radny Michał Toman powiedział, że może zapytać inne firmy czemu nie składają 
ofert. 
Radny Breguła zapytał jakie inne firmy są w pobliżu.  
Naczelnik GO odpowiedziała, że np. Remondis, który ma stawkę 600 zł za tonę,                   
a inne firmy jeszcze wyższą.  Nasza stawka jest jedną z najniższych. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał jak płacimy firmie za wykonanie usługi. 
Naczelnik GO powiedziała, że mamy wszystko zinformatyzowane. Każdy kierowca 
ma tablet, w którym są wszystkie informacje. Wpisuje je w czasie rzeczywistym. 
Mamy mapy on-line. Firma raportuje nam co tydzień i wszystko musi się zgadzać. 
Jeżeli coś się nie zgadza  prosimy o wyjaśnienia.  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zorganizować dla radnych wyjazd                 
na instalację do Komartu. 
Naczelnik GO powiedziała, że mają wybrać datę. 
 
Przewodniczący Komisji zauważył, że na zwałach płaskich pojawiła się biomasa, 
która pozwoliłaby zazielenić ten obszar. Niestety wytwarza ona nieprzyjemny zapach 
i mieszkańcy pytają o co chodzi. 
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Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że związane to jest z 
podejmowaniem prób zrekultywowania zwałów.  Dziś była tam wizja lokalna.                       
Te uciążliwości związane bardziej są z kierunkiem wiatru niż z temperaturą. To co 
zostało nawiezione ma być do końca tygodnia rozwiezione i przysypane masą 
ziemną. Ten materiał jest rozmieszczony w 5 miejscach różnymi metodami. Jednak 
nie wystarczy tego na całe zwały. Firma ZOWER boryka się z brakiem materiału.    
Przewodniczący Komisji zapytał jakiego pochodzenia jest ta biomasa i czy ma 
certyfikat. 
Kierownik RON Roman Gorzawski powiedział, że w projekcie jest przewidziana 
rekultywacja biologiczna zwałów. Wskazane było wzbogacić podłoże nawozem. 
Biomasa ta pochodzi z biokompostowni z Żor i ma wszystkie niezbędne certyfikaty 
oraz badania. Wykonaliśmy własne badania, które potwierdziły, że nawóz spełnia 
wszystkie wymogi i normy. Materiał ten przeszedł próby terenowe. Niestety jedna                      
z metod spowodowała uciążliwość zapachową, było to mieszanie z łupkiem. 
Nakazano zaniechanie tej metody. 
Zc-a Burmistrza dodał, że dziś wiemy jak zrobić lepiej, żeby nie było uciążliwości 
zapachowych.  
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że projekt, który jest realizowany musi być 
dokończony. Należy uspokoić mieszkańców tym, że ten materiał jest przebadany. 
Jest tylko prośba, żeby nie wozić tego tak dużo i tego nie składować. 
 
Radna Jolanta Szejka poruszyła problem wodociągów i braku wody. Wodociągi nie 
mają środków na rozbudowę, przebudowę czy remonty. Dobrze by było na następną 
Komisję zaprosić Prezesa, aby omówił sytuację.  
Naczelnik PGN Lucyna Król powiedziała, że problem z wodą powstał w momencie 
kiedy podwyższyły się temperatury i wszyscy zaczęli napełniać baseny. Na śląsku 
jest najmniejszy zasób jeżeli chodzi o wodę pitną. Są miejscowości, w których woda 
jest racjonalizowana.   
 
Sekretarz Gminy Justyna Domżoł poinformowała, że w tym roku mamy coś 
nowego, czyli dyskusję nad raportem o stanie gminy. Raport radni już otrzymali. Jest 
on wybiórczy i nie zawiera wszystkich stref działalności. W tym roku jest w nim 
ogólny pogląd gminy, jednak planujemy go rozwijać. Rozszerzeniem do raportu są 
przytoczone sprawozdania.   
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

Przewodniczący Komisji 

                  Radny Adam Karaszewski 


