
Protokół 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 09 lutego 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 19.12.2014 r. i 12.01.2015 r. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2015. 

4. Sprawozdanie z prac Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego za rok 2014. 

5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku Województwa 

Śląskiego. 

6. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek otworzył posiedzenie Komisji, przywitał Członków Komisji i przybyłych gości: 

Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i jego dwu Zastępców. 

Następnie poinformował Radnych o zmianie na stanowisku sekretarza Komisji. 

Podziękował Pani Małgorzacie Wojtczyk za dotychczasową pracę. Przedstawił Radnym 

Adama Wajdę – od 3 lutego br. - nowego sekretarza Komisji. 

Na podstawie listy obecności Pan Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zaproponował wprowadzenie do przesłanego wcześniej porządku obrad 

Komisji uszczegółowienia zagadnień o zaopiniowanie otrzymanych projektów uchwał 

na najbliższą sesję Sejmiku. W związku z tym zaproponował poniższy, zmieniony 

porządek obrad:  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA : 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 



2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z dnia 19.12.2014 r. i 12.01.2015 r. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2015. 
4. Sprawozdanie z prac Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za rok 2014.  
5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Wisła Wielka (druk V/47); 

6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji  
        Tarnowskie Góry (druk V/48); 
7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Pawłowice (druk V/49); 
8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Międzybrodzie Bialskie (druk V/50; 
9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Lyski (druk V/51); 
10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Cieszyn (druk V/52); 
11. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Bytom (druk V/53; 
12. W Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia 

Aglomeracji Zabrze (druk V/54); 
13. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Suszec (druk V/55); 
14. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Rydułtowy (druk V/56); 
15. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Opatów (druk V/57); 
16. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji 

Jaworzno (druk V/58); 
17. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Aglomeracji Bielsko-Biała 

Komorowice (druk V/59); 
18. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Aglomeracji Ruda Śląska 

(druk V/60); 
19. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Aglomeracji Pszów (druk 

V/61); 
20. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Aglomeracji Woźniki 

(druk V/62); 
21. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Aglomeracji Woźniki-

Psary (druk V/63);  
22. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Aglomeracji Zawiercie 

(druk V/64). 
23. Sprawy różne  i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek poprosił o przyjęcie zaproponowanych zmian porządku posiedzenia Komisji.  

 

Głosowanie:  



ZA – 7, PRZECIW –  0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek stwierdził, że uzupełniony porządek posiedzenia Komisji został przyjęty. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zwrócił się do Członków Komisji o przyjęcie Protokołów z Posiedzeń Komisji 

Środowiska i Gospodarki Wodnej odbytych  w dniu 19 grudnia 2014 roku i w dniu 12 

stycznia 2015 roku. Dodał, że projekty Protokołów zostały przesłane wcześniej Radnym 

Członkom Komisji. Zapytał czy jest potrzebna prezentacja protokołów oraz czy Radni 

mają jakieś uwagi do projektów Protokołów. Wobec braku uwag do treści zarządził 

głosowania w sprawie przyjęcia Protokołów. 

 

Protokół z dn. 19 grudnia 2014r. 

Głosowanie:  

ZA – 8, PRZECIW –  0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Protokół z dn. 12 stycznia 2015r. 

Głosowanie:  

ZA – 8, PRZECIW –  0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek przeszedł do punktu 3 Porządku. Zwrócił się do Członków Komisji, aby 

ustosunkowali się do propozycji planu pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na 2015 rok. Propozycja planu została przesłana wcześniej Radnym Członkom Komisji 

pocztą elektroniczną. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek  uprzedził, że poszczególne punkty planu pracy nie są usystematyzowane 

chronologicznie, nie są zaplanowane na konkretne miesiące ani nawet kwartały,  

ponieważ niektóre tematy mogą być przedmiotami obrad sesji lub posiedzeń 

wyjazdowych. Zaproponował też, aby Komisja na bieżąco dostosowywała temat lub dwa 

tematy na kolejne posiedzenie. Może się okazać, że trzeba będzie na bieżąco dostosować 

terminy posiedzeń wyjazdowych, niektóre zagadnienia mogą stać się pilniejsze. 



Następnie Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan 

Bronisław Karasek otworzył dyskusję nad projektem planu pracy.  

Członek Komisji,  Pan Tadeusz Gruszka stwierdził, że brakuje mu w projekcie planu 

pracy ważnego, aktualnie powszechnie podnoszonego w gminach tematu „niskiej 

emisji”. Temat ten jest szczególnie dostrzegany w Rybniku, Żorach, choć nie tylko tam.  

Opinię tę poparł Członek Komisji, Pan Adam Gawęda. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zauważył, że sprawy „niskiej emisji” w poszczególnych gminach na pewno 

znajdą się w planach pracy samorządów lokalnych. Sejmik natomiast może podjąć ten 

temat na szczeblu wojewódzkim.  

Jeśli radni są podobnego zdania, to można ten punkt dopisać jako 14 do planu pracy na 

2015 rok. Przy czym chcę zastrzec, że to nie wpłynie na potraktowanie tego punktu jako 

ostatniego w realizacji. Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji,  Pan 

Kazimierz Karolczak zwrócił uwagę, aby nie przekraczać kompetencji Sejmiku w 

kwestiach analizowania „niskiej emisji” w poszczególnych gminach, bo to należy do  

samorządu lokalnego. Natomiast zaproponował, aby temat ten stanął na obradach 

Komisji stosunkowo szybko ze względu na sezonowość zjawiska „niskiej emisji”. Radni 

zgodzili się,  aby temat ten potraktować w miarę pilnie, acz po należytym przygotowaniu  

i w zakresie zgodnym z kompetencjami Sejmiku. Członek Komisji,  Pan Arkadiusz 

Grabowski zwrócił uwagę na potrzebę zacieśniania współpracy w kwestiach ochrony 

środowiska z organizacjami i towarzystwami zajmującymi się tym zagadnieniem. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zwrócił uwagę, że współpraca z Instytucjami jest prowadzona przez Urząd 

Marszałkowski zgodnie z ustawodawstwem, natomiast Komisja jest otwarta na 

inicjatywy ze strony działaczy i towarzystw ochrony środowiska. Taką współpracę 

powinien prowadzić Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,  prowadzi także 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Dziś będziemy wysłuchiwać 

sprawozdania z działalności Wydziału Ochrony Środowiska zatem będziemy mieli 

okazję wyrobienia sobie opinii w tej sprawie. Członek Zarządu Województwa – 

Członek Komisji,  Pan Kazimierz Karolczak stwierdził, że Zarząd także chętnie 

współpracuje ze Stowarzyszeniami i Organizacjami ekologicznymi, które wyszły z takimi 

inicjatywami, natomiast zwrócił uwagę, że łatwo jest popełnić błąd, bo wychodzenie z 

inicjatywą na zewnątrz może skutkować podejrzeniami o dyskryminację organizacji i 



towarzystw pominiętych. Jesteśmy, jako Zarząd gotowi do przyjęcia zaproszeń i 

rozmawiania, natomiast nasza nadmierna aktywność w tej kwestii mogłaby  

doprowadzić do antagonizowania środowiska.  

Ponieważ dyskutanci doszli do konsensusu Przewodniczący Komisji Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław Karasek podziękował za głosy w dyskusji. 

Zastrzegł zarazem, że można jeszcze długo dyskutować na kolejnymi punktami do planu 

pracy, natomiast istotne jest to,  co zdołamy wykonać.  

W dalszej części Radni zwrócili uwagę na pomyłkę redakcyjną w proponowanym 

punkcie 6 Projektu Planu Pracy Komisji na Rok 2015 i wyrazili zgodę na zmianę 

wyrażenia „odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu do 3.000 000 pojazdów rocznie„ 

na sformułowanie: „odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3.000 000 pojazdów 

rocznie”.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podsumował dyskusję, przyjął  do wiadomości propozycje i uwagi radnych 

oraz zwrócił uwagę, że przy uwzględnieniu wcześniejszych zastrzeżeń, na ostatniej 

pozycji w Planie pracy Komisji na rok 2015  musi pozostać  punkt nr 14 

„Sprawozdanie z  prac Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku oraz 

opracowanie planu pracy na rok 2016”. W związku z wyczerpaniem tematu poprosił o 

głosowanie nad Planem Pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rok 2015, 

uzupełnionym o jeden punkt i z jedną autopoprawką.   

 

Głosowanie:  

ZA – 9 , PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1 . 

„Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2015 rok”  stanowi Załącznik 

nr 1 do protokołu. 

Ad.4 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zapowiedział przejście do kolejnego punktu porządku obrad, w którym 

przedstawione zostanie Sprawozdanie z Działalności Wydziału Ochrony Środowiska za 

2014 rok. W tym punkcie oddał głos zaproszonym gościom  z  Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Sprawozdanie zaprezentowali: Dyrektor Pan 

Maciej Thorz oraz Zastępca Dyrektora Pan Witold Klimza i Zastępca Dyrektora 

Pan Łukasz Tekeli.   



Dyrektor Pan Maciej Thorz na początku zastrzegł, że sprawozdanie jest bardzo 

obszerne dlatego zostanie przedstawione w formie prezentacji i przesłane dodatkowo 

drogą mailową.  Rozpoczął od zasad działania Wydziału i przedstawienia liczby 

zatrudnionych i struktury pracowników Wydziału.  Wydziałowi przyznano do 

zagospodarowania w 2014 roku 103 etaty. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Wydziale 

pracowało 100 pracowników, z czego 80 osób w Katowicach,  12 pracowników w 

Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie i 8 pracowników w MZZ w 

Bielsku-Białej. Następnie Dyrektor M. Thorz przedstawił statystyki zatrudnionych 

pracowników według różnych kryteriów: wykształcenia, płci, stanowisk, zadań, stażu 

pracy.  96% pracowników ma wykształcenie wyższe, pozostali wykształcenie policealne  

i średnie. W Wydziale przeważają kobiety – jest ich 66%.   

Według statystyk 38% prac w Wydziale to zadania zlecone przez administrację 

rządową, 62% to zadania wykonywane dla Urzędu Marszałkowskiego.  

Przeważają pracownicy doświadczeni. Tylko 6% to osoby pracujące mniej niż 5 lat. 

Większość, bo 33% pracowników jest zatrudnionych w Wydziale ponad 20 lat.  

Kolejnym referowanym zagadnieniem było zaprezentowanie zadań Wydziału Ochrony 

Środowiska wraz z dotyczącymi ich ustawami i podstawami prawnymi. Jak widać,  

chociażby po liczbie aktów prawnych zakres pracy wydziału jest bardzo szeroki. 

Według Dyrektora Wydziału Pana Macieja Thorza znaczącą cezurą w pracy Wydziału  

była jego reorganizacja w lipcu 2014 roku.  Po powołaniu na Dyrektora Maciej Thorz 

przedstawił Marszałkowi Województwa Panu Mirosławowi Sekule plan 

restrukturyzacji Wydziału, który został zaakceptowany.  Uchwałą Zarządu 

Województwa z dnia 18 września 2014 roku przyjęto nowy Regulamin Organizacyjny 

Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie którego została także przyjęta nowa struktura 

organizacyjna Wydziału Ochrony Środowiska. Dyrektor Pan Maciej Thorz szczególnie 

zaakcentował zmianę filozofii Wydziału. Dawniej skoncentrowanego na działaniach 

wewnętrznych, a obecnie otwartego na kontakty i współpracę zewnętrzną. Kontakty 

wewnątrz Wydziału mające wcześniej charakter personalny: Kowalski-Nowak, zostały 

zastąpione przez relacje strukturalne: referat-referat,  bądź funkcjonalne: kompleksowe 

załatwienie sprawy. Ograniczono kontakty nieformalne, a miejsce grup nieformalnych 

zajęły wyspecjalizowane komórki organizacyjne. Na czele Wydziału stanął Dyrektor i 

dwóch Zastępców. 

Dobrze na poprawę warunków pracy wpłynęło także ulokowanie Wydziału w jednym 



budynku. Wcześniej Wydział był rozbity między dwoma budynkami. Zarazem 

dostosowano rozlokowanie pracowników w pokojach do schematu organizacyjnego. 

Zorganizowany został system wsparcia elektronicznego, szkolenia oraz dokształcania 

personelu oraz przeprowadzona komputeryzacja. Podkreślił wkład Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podziękował za pomoc ówczesnej 

Prezes WFOŚiGW, a obecnie Członkowi Zarządu Województwa – Członkowi 

Komisji,  Pani Gabrieli Lenartowicz. Dyrektor pokreślił, że dawne przyzwyczajenia i 

nawyki w działalności Wydziału zostały zastąpione przez jasne określenie zadań,  

kompetencji i odpowiedzialności. 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pan Kazimierz Karolczak 

wtrącił, że wyniki podjętych działań są już widoczne w efektach pracy Wydziału. 

Jak zastrzegł Dyrektor Wydziału Pan Maciej Thorz dla lepszej komunikacji 

sprawozdanie zostało podzielone na część poświęconą omówieniu specyfiki i zadań 

poszczególnych komórek oraz część zawierającą statystyki spraw zrealizowanych w 

2014 roku Następnie Dyrektor przedstawił schemat organizacyjny i omówił wyniki 

działalności komórek Wydziału, koncentrując się szczególnie na nadzorowanych 

bezpośrednio przez niego. Są to: Referat ds. obsługi Wydziału; Zespół ds. planowania 

budżetu i jednostek podległych, Referat  geologii i zasobów naturalnych oraz 

Sekretariat. Dyrektor omówił zadania i specyfikę poszczególnych komórek 

organizacyjnych, a także przytoczył dane statystyczne obrazujące  znaczenie i wartość 

podejmowanych spraw i decyzji. Do Referatu ds. obsługi wydziału wpłynęło w 2014 

roku 17 399 pism, zarejestrowano 811 delegacji, udzielono m.in. 282 odpowiedzi na 

wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, 51 odpowiedzi na 

wnioski o udostępnienie informacji publicznej, założono 696 spraw, wprowadzono 133 

uchwały Zarządu Województwa.  

Jako następny Dyrektor Pan Maciej Thorz scharakteryzował Zespół ds. planowania i 

budżetu jednostek podległych. Zgodnie z przyjętą zasadą najpierw omówił zadania 

Zespołu, a następnie przedstawił katalog i statystykę spraw przeprowadzonych przez 

Zespół. Zespól ds. planowania i budżetu jednostek podległych koncentruje się na  

Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych, w tym: Centrum 

Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Dyrektor 

scharakteryzował kolejno również zadania nadzorowanych jednostek.  



Przedstawiony został także Referat  geologii i zasobów naturalnych wykonujący m.in. 

kompetencje organu koncesyjnego w odniesieniu do wydobycia kopalin w zakresie 

niezastrzeżonym do kompetencji starostów lub ministra środowiska. Do Referatu w 

2014 roku wpłynęło 2025 pism, złożono 1094 sprawy, wydano 112 decyzji i 132 

postanowienia. 

(Dokładne informacje zamieszczone są w dołączonej do protokołu Prezentacji)  

Po zakończeniu omawiania komórek nadzorowanych przez Dyrektora Pana Macieja 

Thorza głos zabrali jego Zastępcy, którzy również przedstawili nadzorowane komórki i 

zespoły oraz przedmioty i statystyki ich działalności w 2014 roku. Skoncentrowali się na 

przedstawieniu zadań i efektów pracy podległych komórek organizacyjnych, zwłaszcza  

po zmianie Kierownictwa i restrukturyzacji.  

Rozpoczął Zastępca Dyrektora Pan Witold Klimza, który omówił swój pion, na który 

składają się: Referat ds. pozwoleń zintegrowanych; Referat ds. gospodarki wodno-

ściekowej; Referat ds. gospodarki odpadami; Referat ds. ochrony powietrza, ochrony 

przed hałasem  i promieniowaniem elektromagnetycznym.  

Zastępca Dyrektora Pan Witold Klimza rozpoczął od omówienia zadań i efektów 

działania Referatu ds. pozwoleń zintegrowanych. W 2014 roku w Referacie założono 

380 spraw dotyczących wydania bądź zmiany pozwoleń zintegrowanych, wydano 80 

decyzji udzielających lub zmieniających pozwolenie zintegrowane oraz wydano 290 

decyzji  zmieniających pozwolenia w zakresie czasu ich trwania. Z Referatu wysłano 

ponad 1000 pism. Obecnie w Referacie prowadzonych jest około 200 postępowań w 

sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego bądź jego zmiany w tym prowadzona 

jest analiza instalacji typu IPPC, dla których Komisja Europejska wydała decyzje 

ustanawiające Konkluzje BAT. Do tej pory ukazały się Konkluzje BAT dla przemysłu 

rafineryjnego, papierniczego, chloro-alkalicznego, cementowo-wapienniczego, 

garbarskiego, szklarskiego, hutniczego. Obecnie w Województwie Śląskim 

zidentyfikowanych jest 359 instalacji typu IPPC, z czego do kompetencji Marszałka 

należy około 300 instalacji, a prognozuje się, że ich liczba wzrośnie do około 344. 

W dalszej części Sprawozdania Zastępca Dyrektor Wydziału Pan Witold Klimza 

skoncentrował się na prezentacji zadań i osiągnięć Referatu ds. gospodarki wodno-

ściekowej. W 2014 roku w ramach działań Referatu przygotowano 54 projekty uchwał 

Sejmiku, w tym: 17 projektów uchwał Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji, 4 

projekty uchwał w sprawie likwidacji aglomeracji oraz 33 projekty  w sprawie przyjęcie 



zweryfikowanej propozycji  planu aglomeracji. Wydano 133 decyzje udzielające 

pozwoleń wodnoprawnych. W Referacie prowadzono 408 spraw,  co w przeliczeniu daje 

około 45 spraw na pracownika. 

Następna prezentowana w sprawozdaniu komórka to Referat ds. gospodarki 

odpadami. W Referacie pracuje 8 osób, 6 w Katowicach i po 1 w Częstochowie i Bielsku-

Białej. Po wypunktowaniu zadań podległego Referatu Zastępca Dyrektora Pan W. 

Klimza omówił przeprowadzone w 2014 roku sprawy. W Referacie wydano około 80 

opinii dotyczących pozwoleń zintegrowanych, wydano 345 decyzji udzielających 

pozwolenia sektorowego, wydano 4 postanowień, przygotowano 167 sprawozdań za 

rok 2013 oraz 467 korekt. Prowadzono 846 spraw, co daje statystycznie ponad 100 

spraw na 1 pracownika.  

Kolejny w pionie nadzorowanym przez Zastępcę Dyrektora Pana Witolda  Klimzę jest 

Referat ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem 

elektromagnetycznym. Zatrudnia 7 osób i zajmuje się zadaniami wymienionymi w 

nazwie komórki oraz m.in. handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Pracownicy Referatu w 2014 roku m.in. wydali 60 decyzji z zakresu ochrony powietrza i 

handlu CO, 17 decyzji z zakresu ochrony przed hałasem, przyjęto 36 zgłoszeń instalacji. 

Założono w Referacie 550 spraw, tj. około 68 spraw na osobę. 

Jako następny pracę swoich komórek referował Zastępca Dyrektora Wydziału 

Ochrony Środowiska Pan Łukasz Tekeli nadzorujący pion  w którym są 3 Referaty i 1 

Zespół. Jako pierwszy omawiany był Referat opłat i środowiskowych baz danych. To 

najliczniejszy Referat ale katalog rozpatrywanych spraw też jest wyjątkowo obszerny.  

Referat także prowadzi szkolenia i akcje edukacyjne oraz wykonuje kontrole podmiotów 

zobowiązanych do składania Marszałkowi Województwa sprawozdań środowiskowych. 

Pełna statystyka prowadzonych przez Referat spraw została przedłożona  w załączonej 

prezentacji. Ludzie pracujący  w Referacie to także Zespół ds. kontroli. Wychodzą oni 

poza Urząd i sprawdzają różne podmioty.  W 2014 roku przeprowadzono 126 kontroli, 

które zwiększyły wpływy z opłat o prawie 800 tys. złotych + odsetki. Oprócz tego 

pracownicy prowadzą działalność szkoleniową, zwiększając także świadomość 

ekologiczną podmiotów i przedsiębiorców. Zapowiedział, że w Urzędzie 

Marszałkowskim 2 marca br. odbędzie się takie spotkanie, na które już zaprasza 

Radnych.  O skali prac Referatu może świadczyć też statystyka, w tym fakt, że w 2014 

roku pracownicy zweryfikowali ponad 50 tysięcy sprawozdań, w tym ponad 35 tysięcy 



dotyczyło emisji gazów lub pyłów, poboru wody i odprowadzania ścieków i składowania 

odpadów, blisko 17 tysięcy to zbiorcze zestawienia danych o odpadach i komunalnych 

osadach ściekowych. Dodatkowo Referat wydaje decyzje w zakresie wymierzania opłat. 

Tych postępowań nie jest zbyt wiele, natomiast…. (Szczegółowa Tabela sprawozdań 

została dołączona do Prezentacji).  

Do wypowiedzi włączył się  Członek  Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pan 

Kazimierz Karolczak, który dodał, to ważny Referat ze względu na wielkość tych 

środków tym bardziej, że, co ważne - 1,5% pozyskiwanych dopłat wpływa jako dochód 

do budżetu Województwa na działania związane ze ściągalnością. To jest w ubiegłym 

roku około 1,8  - 1,9 miliona złotych na 2,5 miliona kosztów licencji programu. Te koszty 

ponosimy głownie jako opłaty wynikające z nieszczęsnych zapisów licencyjnych umowy 

zawartej przez Ministerstwo Środowiska z zewnętrzną firmą informatyczną, w wyniku 

czego pracujemy na cudzy rachunek, a Urząd ma utrudniony dostęp do baz danych oraz 

nie jest ich właścicielem. My zastanawiamy czy nie byłoby lepiej wpisać  te dane we 

własnym zakresie niż ponosić opłaty. To jest 50 tylko tysięcy zapisów. Tylko!,  nie aż.  

Do dyskusji nad tą sprawą włączyli się Dyrektorzy Wydziału Ochrony Środowiska i 

kolejni Radni zwracając uwagę na absurdalność sytuacji,  w której nie jesteśmy 

właścicielami własnych danych…. Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, 

Pan Kazimierz Karolczak dodał, że wynika to z praw do kodów źródłowych, które 

pozostają własnością firmy tworzącej oprogramowanie. Program działa poprawnie, 

chociaż jest to niezwykle kosztowne. Ministerstwo od czterech lat tylko zapowiada 

dokonanie zmian w niekorzystnym prawie. Może należałby to i owo podpowiedzieć 

Ministrowi… 

Członek Komisji,  Pani Barbara Dziuk zwróciła uwagę, że w zeszłym roku mieliśmy 

problem z wyciekiem danych … Dyrektorzy Wydziału natychmiast odpowiedzieli, że 

nie dotyczyło to tej sprawy.  

W tym momencie Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan 

Bronisław Karasek przypomniał, że dyskusja jest przewidziana po wysłuchaniu 

Sprawozdania i zachęcił do jego kontynuacji. 

Kolejną komórką nadzorowaną przez Zastępcę Dyrektora Pana Ł. Tekelego  jest 

Zespół ds. Wsparcia technicznego IT i utrzymania baz danych. Jak podkreślił 

Dyrektor: to bardzo wyspecjalizowany i profesjonalny Zespół. Wykonuje zdania, z 

którymi nie poradzą sobie zwykli informatycy. Zajmuję się też ochroną danych 



osobowych. Najważniejszym zadaniem realizowanym w 2014 roku przez Zespół było 

budowanie bezpiecznej infrastruktury informatycznej. Obecnie zapewnia ciągłość 

informatyczną i bezpieczeństwo informatyczne pracy Wydziału. W przyszłości 

zamierzamy przymierzyć się również do sprawozdawczości elektronicznej. Na razie 

prowadzimy wstępne badania, ale zaoszczędzę Państwu szczegółów technicznych tego 

rozwiązania. 

Kolejna omawiana komórka Wydziału to Referat ds. planowania i sprawozdawczości 

oraz polityki ekologicznej. Kształtuje i prowadzi politykę ekologiczną województwa. 

Opracowuje i monitoruje Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego przed 

hałasem , emisją w powietrze skażonych substancji, azbestem, odpadami. Zajmuje się 

m.in. kontrolą regionalnych instalacji przerobu odpadów komunalnych. Jest to Referat, 

który powstał w ubiegłym roku po restrukturyzacji Wydziału. Jednym z jego osiągnięć 

jest przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa  z 17 listopada 2014 roku „Program 

ochrony powietrza”.  Na dzień dzisiejszy są opracowywane dwa programy. Jeden 

dotyczy hałasu, a drugi ochrony środowiska. Było organizowane spotkanie 

konsultacyjne, które Pan Przewodniczący Komisji zaszczycił swoją obecnością. Referat 

opracował też sprawozdawczość z realizacji programów ochrony powietrza w  17 

powiatach grodzkich i 19 powiatach ziemskich. W sumie wydano 85 sprawozdań. Do 

Referatu spłynęło też m.in. 167 sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami w 2013 roku. Opracowano też referaty na konferencje i 

spotkania. Według Dyrektora Radni najczęściej będą  stykać się z opracowaniami z tego 

Referatu.  Obszerna statystyka spraw prowadzonych przez Referat także została 

dołączona do Sprawozdania.  

Zastępca Dyrektora Pan Ł. Tekieli przedstawił również zadania i statystykę prac w 

Referacie finansowym ds. opłat środowiskowych, w którym działają Zespół ds. 

pomocy publicznej i odraczania opłat podwyższonych oraz Zespół ds. windykacji 

opłat. Ten Referat działa dopiero od zeszłego roku zatem są na etapie organizacji i 

wypracowywania procedur. Nastawiony jest na szeroką współpracę. Do sprawozdania 

dołączono Tabele informujące o działalności i efektach finansowych pracy Referatu w 

2014 roku. Dla zilustrowania wielkości wpływów przytoczę tylko, że z samych opłat za 

korzystanie ze środowiska wpłynęło ponad 280 milionów złotych, 1,3 mln. opłat 

produktowych. Te środki są przekazywane na odpowiednie konta, a my sporządzamy 

odpowiednie sprawozdania.  



Szczegółowe dane znajdują się w Prezentacji stanowiącej Załącznik do Protokołu. 

Na zakończenie prezentacji Sprawozdania Pan Maciej Thorz Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska przybliżył Radnym działania Wydziału zaplanowane na 2015 rok. 

Jest to m.in. dalsze usprawnianie pracy Wydziału; usprawnienie wewnętrznych 

procedur kontrolnych; wzmocnienie współpracy z Wojewódzkimi Jednostkami 

Organizacyjnymi; wprowadzenie i aktualizacja Zarządzeń Marszałka Województwa i 

rozwój infrastruktury informatycznej w Wydziale Ochrony Środowiska. Zamierzamy 

organizować i uczestniczyć w spotkaniach dotyczących przedmiotu działania Wydziału. 

To będą,  dwa trzy spotkania w miesiącu. Jesteśmy też gotowi na współpracę z 

Organizacjami i Instytucjami zewnętrznymi. Jesteśmy otwarci i obiecujemy, że można do 

nas przyjść z każdym problemem. Zawsze służymy radą i pomocą oraz możemy 

uczestniczyć w ciekawych projektach. Przykładem może być obecność w ciekawym 

projekcie „150-lecie restytucji żubra na Śląsku”. Może zaproponujemy uczczenie tej 

rocznicy przez Komisję, a nawet przez Sejmik, ze względu na dostrzeganie naszego 

Województwa wyłącznie przez kominy. Wielka wagę będziemy przywiązywać do 

konferencji, szkoleń i współpracy nie tylko z organizacjami samorządowymi. 

Ze względu na to,  że całość Sprawozdania stanowi bardzo obszerny i konkretny materiał,  to 

stanowi załącznik do Protokołu.  

Sprawozdanie z Działalności Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego za 2014 rok stanowi Załącznik nr 2  do protokołu. 

 

Dyskusja 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podziękował za przedstawione sprawozdanie i planów na 2015 rok. Podkreślił, 

że część z nich jest zbieżnych z Planem Pracy Komisji,  zachęcił Radnych do udziału w 

szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska. 

Następnie poprosił o  udział w dyskusji i zadawanie pytań. Zgodnie z poleceniem 

Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pana Bronisława 

Karaska prezentacja  Sprawozdania z prac Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego zostanie przesłana Państwu Radnym Członkom Komisji pocztą 

elektroniczną. 

Na początku dyskusji Radni szczególnie zainteresowali się planowanym przez Centrum 

Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska ogłoszeniem roku 2015 rokiem „Żubra pszczyńskiego”. 



Podkreślono, że restytucja żubrów w Polsce ma śląski rodowód. Przeczy utrwalonym 

stereotypom czarnego, uprzemysłowionego Województwa. 

Członek Komisji Pan Adam Gawęda zapytał o udzielane przez Marszałka koncesje na 

wydobywanie kruszyw. Szczególnie interesowała go liczba koncesji wydawanych 

średniorocznie oraz kwestia współpracy i konsultacji z powiatami, których obszarów 

one dotyczą. Chodzi zwłaszcza o dorzecze Odry,  w kontekście budowy zbiornika 

„Racibórz Dolny”.  

Dyrektor Wydziału Pan Maciej Thorz powiedział, że szczegółowo w tym temacie 

orientuje się pracowniczka nadzorująca  ten teren. Natomiast  ze sprawozdania wynika, 

że w 2014 roku udzielono 17 koncesji, a jeśli chodzi o konsultacje -  to na pewno są 

przeprowadzane.  

Członek Komisji Pani Barbara Dziuk.  Powiedziała, że jeśli chodzi o obecną 

współpracę Wydziału Ochrony Środowiska z Komisją w porównaniu z poprzednią 

kadencją, to stwierdzam, że  po zmianie Kierownictwa Wydziału, jest to zupełnie nowe 

podejście. Współpraca weszła na nowy, wyższy poziom. Chciałam podziękować nowemu 

Dyrektorowi za otwartość, wsparcie mnie dwukrotnie informacjami, na które nie trzeba 

było zbyt długo czekać. Myślę, że w trudnych tematach,  takich jak odpady, emisja CO₂, 

które dotyczą wszystkich będziemy współpracować. Dobre jest to, że proponowane 

konferencje są bezpłatne i w dodatku prowadzone przez fachowców. Myślę, że 

konferencja w Bytomiu w marcu br. będzie udana. 

Członek Komisji Pan Arkadiusz Grabowski: wyraził  zaniepokojeni i zdziwienie dla 

wcześniejszych nieprawidłowości i niekompetencji w pracy Wydziału Ochrony 

Środowiska.   

Odpowiedział Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji,  Pan Kazimierz 

Karolczak. Kiedy tylko stwierdziliśmy, że poprzedni Dyrektor Wydziału,  zwłaszcza 

kompetencyjnie i merytorycznie nie był w stanie ogarnąć prac, to podjęliśmy decyzję o 

jego przesunięciu i reorganizacji Wydziału. Zresztą, jak wiedzą Państwo, ta zmiana 

zaszła kilka miesięcy temu i nadal pracujemy nad poprawą pracy Wydziału. Już 

docierają do nas z zewnątrz dobre opinie. Zależy nam szczególnie na otwarciu Wydziału 

na współpracę  z mieszkańcami, organizacjami zewnętrznymi. Powtórzę, że jesteśmy 

otwarci i chętni na współpracę z wszelkimi organizacjami. Proces restrukturyzacji trwa i 

bardzo będę wdzięczny za wszelkie uwagi i opinie. Tu nie ma nic do ukrycia. I bardzo 

jestem wdzięczny Pani Radnej za pozytywną ocenę pracy Wydziału po zmianach. 



Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław Karasek 

podziękował za dotychczasowe wypowiedzi i zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi w tym 

punkcie. 

Członek Komisji Pan Tadeusz Gruszka nawiązał do pozwoleń zintegrowanych. 

Zauważył, że w wystąpieniach Dyrektorów zabrakło mu informacji o ich kontroli. W 

odpowiedzi udzielonej przez Członka Zarządu Województwa - Członka Komisji,  

Pana Kazimierza Karolczaka usłyszał, że takie pozwolenia udzielane są przez 

Ministerstwo, a organem kontrolnym jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 

Urząd Marszałkowski zaś weryfikuje dokumenty czy są wydane zgodnie z prawem. My 

mamy swój zakres działalności kontrolnej i go realizujemy. Najczęściej działamy w 

drażliwych i trudnych tematach. Dyrektor Pan Maciej Thorz  dodał jeszcze, że działają 

już przed wydaniem decyzji, natomiast obecnie pracują w Wydziale nad standaryzacją 

procesów wydawania koncesji i pozwoleń. Teraz będą to takie książeczki, w których 

będzie zapisane m.in. to:  kto, na jakich zasadach, kiedy udzielał pozwoleń, itp…  Po jej 

opracowaniu pracownik będzie tylko zaznaczał odpowiedzi. To pozwoli stwierdzić, 

także później,  czy dokonał tych czynności. Będzie to tak,  jak lista czynności pilota w 

samolocie. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek stwierdził, że Sprawozdanie z Działalności Wydziału Ochrony Środowiska za 

2014 rok zostało wysłuchane przez Komisję, zarazem zapowiedział zakończenie 

dyskusji. Podziękował Dyrektorom Wydziału Ochrony Środowiska za obszerne 

omówienie i udzielone odpowiedzi na pytania raz wątpliwości Radnych. Poprosił 

przedstawicieli Wydziału o pozostanie w związku z opiniowaniem projektów uchwał 

aglomeracyjnych, choć większość wyjaśnień i uzasadnień w tym temacie została już 

przedstawiona na poprzednim posiedzeniu Komisji, na którym te sprawy już 

opiniowano. Dyrektorzy Wydziału zadeklarowali pozostanie i ewentualne wyjaśnienia w 

kwestii bieżących projektów. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Radny,  Pan Bronisław 

Karasek zapowiedział przegłosowanie opinii w kwestii przyjęcia projektów uchwał 

aglomeracyjnych. Materia jest już Radnym znana z wcześniejszego posiedzenia Komisji 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekty zostały też wcześniej dostarczone. Gdyby 



pojawiły się pytania proszę o zadawanie ich pod kątem konkretnych projektów uchwał. 

Rozpoczynamy od  Aglomeracji Wisła Wielka. W związku z brakiem pytań przystąpiono 

do głosowania. 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Wisła Wielka (druk V/47),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Ad.6 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Tarnowskie Góry (druk V/48), 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Pawłowice (druk V/49), 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Międzybrodzie Bialskie (druk 

V/50),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Lyski (druk V/51),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn (druk V/52),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Bytom (druk V/53),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 



Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Zabrze (druk V/54),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Suszec (druk V/55),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Rydułtowy (druk V/56), 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Opatów (druk V/57),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie Wyznaczenia Aglomeracji Jaworzno (druk V/58), 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.17 

Projekt uchwały w sprawie Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice (druk V/59),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad 18 

Projekt uchwały w sprawie Aglomeracji Ruda Śląska (druk V/60),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.19 

Projekt uchwały w sprawie Aglomeracji Pszów (druk V/61),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 



Ad.20 

Projekt uchwały w sprawie Aglomeracji Woźniki (druk V/62),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.21 

Projekt uchwały w sprawie Aglomeracji Woźniki-Psary (druk V/63),  

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Ad.22 

Projekt uchwały w sprawie Aglomeracji Zawiercie (druk V/64), Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Ad. 23 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław Karasek  

podziękował za sprawne przyjęcie opinii na temat projektów uchwał Aglomeracyjnych i 

zapowiedział przejście do ostatniego punktu porządku Komisji.  

Członek Komisji Pani Barbara Dziuk zwróciła się do Dyrekcji Wydziału Ochrony 

Środowiska z pytaniem czy jest przygotowana do zaspokojenia roszczeń w związku z 

wyrokiem, który zapadł dziś, 09. 02. 2015r.,  w sprawie m.in. RIPOK-ów: sygnatura AktII. 

SA/GTL1184/14, która dotyczy uchylenia w całości uchwały Sejmiku. Według jej wiedzy 

może to być związane z dużymi roszczeniami finansowymi i kłopotami związanymi z 

wydawaniem pozwoleń. Radna Pani Barbara Dziuk  zapowiedziała interpelację do 

Zarządu w tej kwestii i zapytała czy ten temat będzie specjalnie podnoszony na szczeblu 

Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej,  czy zajmiemy się nim bo już jest zaplanowany 

temat gospodarki odpadami. Chodzi o to by te roszczenia były jak najmniejsze. Do 

wypowiedzi Członek Komisji Pani Barbary Dziuk ustosunkował się Członek Zarządu 

Województwa – Członek Komisji, Pan Kazimierz Karolczak, który powiedział, że 

temat jest mu znany i jego zdaniem wyrok jest kuriozalny i na pewno będziemy się od 

niego odwoływali. Do zdecydowanych działań przystąpimy, kiedy ten wyrok się 

uprawomocni. W tej kadencji Zarządu jeszcze tego rodzaju sprawy nie były 

podejmowane,  zatem trudno jest mi powiedzieć czy i jak to będziemy rozpatrywać, ba ja 

jestem tylko jedną osobą z pięciu. Uważam, że sprawa się dopiero rozpoczyna i na 



pewno w tym roku do tego wrócimy. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek w sprawach różnych zwrócił się do Radnych z propozycją wcześniejszego 

informowania o nieobecnościach i ich przyczynach,  aby móc zdecydować o ich 

usprawiedliwieniu. Tak by później nie było z tym problemu. Dzisiaj pisemnie o 

usprawiedliwienie zwrócił się Radny  Michał Gramatyka. Kto z Państwa Radnych jest za 

usprawiedliwieniem jego nieobecności? Radni pozytywnie ustosunkowali się do jego 

usprawiedliwienia. 

W dalszej części posiedzenia Członek Komisji Pan Janusz Wita zasugerował Komisji 

zajęcie się kwestią energetyki prosumenckiej. Jest ona obecnie procedowana w 

Parlamencie i o ile na początku wydawało się, że sprawa będzie oczywista i prosta, to 

teraz widać, że nie będzie łatwo. Powiem, że decyzji Senatu po prostu nie rozumiem. Ta 

energia u nas się nie rozwija, tym bardziej, kiedy patrzy się na kraje sąsiednie. Ja mam 

propozycję,  abyśmy przyjęli w  Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku i 

zaproponowali podjęcie Wniosku o poparcie przez Zarząd Województwa tych działań. 

Wydaje mi się, że warto byłoby to zasygnalizować, że taki jest nasz głos.  

Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji, Pan Kazimierz Karolczak 

powiedział, że przy całym szacunku dla poglądów Radnego Pana Janusza Wity i jego 

poparcia dla sprzedaży energii przez małe gospodarstwa,  uważa, że taka jest polityka 

naszego kraju i działania na szczeblu ogólnopolskim. Zarząd Województwa nie może 

działać wbrew władzy. Oczywiście Radni Sejmiku mogą mieć swoje zdanie ale ono może 

być wyrażone na Sesji Sejmiku. Zarząd Województwa nie może wyjść z inicjatywą 

polityczną. Sprawę tę może podnieść każdy z Radnych. Ja podchodzę do tego 

pragmatycznie.  

Radny Pan Janusz Wita oponował, że nie jest to polityka, a gospodarka, a właściwie 

biznes. O czym najlepiej świadczą nasi sąsiedzi Niemcy, którzy są liderami w tej 

dziedzinie. Tam sama produkcja mocować do chińskich ogniw  fotowoltaicznych  

generuje tysiące miejsc pracy,  a dachy nie są już czerwone,  tylko czarne od dużej liczby 

zainstalowanych ogniw. Członek Zarządu Województwa - Radny Komisji,  Pan 

Kazimierz Karolczak powiedział, aby pozostawić te kwestie parlamentowi, a później 

rządowi. Samorząd może wpisać się później w  realizację ustaw.  

Kończąc polemikę Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan 

Bronisław Karasek zaproponował głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.  



Głosowanie:  

ZA – 1, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 6. 

Projekt wniosku stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek  zapowiedział, że kolejne posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,  odbędzie się 9 marca 2015 r. o godzinie 

15.30.  Na tym, wobec wyczerpania porządku obrad, Pan Przewodniczący Komisji  

zakończył posiedzenie. 

 

 

 
Bronisław Karasek 

Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 

 
 
 
Protokół sporządził  
     Adam Wajda  


