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Protokół 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 15 maja 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 08. 04. 2015 r. 

3. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego za rok 2014. 

4. Założenia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 

Śląskiego do roku 2019” z uwzględnieniem perspektywy do roku 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: 

Skarbnik Województwa Elżbietę Stolorz-Krzisz, Dyrekcję Wydziału Ochrony Środowiska 

oraz pracowników Wydziału, Dyrektorów Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 

Śląska  i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz firmy 

ATMOTERM S.A. 

 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 zaopiniowania otrzymanych projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku. W 

związku z tym zaproponował poniższy, zmieniony porządek obrad:  

ZMIENIONY  PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z dnia 08. 04. 2015 r. 

3. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego za rok 2014 i za I kwartał 2015 roku.  

 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa 

Śląskiego. (druk V/142) 
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5. Informacja ze spotkania Członków Komisji 16 kwietnia 2015 roku w sprawie 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 lutego 
2015 roku  unieważniającego uchwałę Sejmiku Śląskiego nr IV/50/6/2014  z dn. 
5 maja 2014 r.,  w wyniku zaskarżenia jej przez SITA Starol Sp. z o.o. w Chorzowie. 
 

6. Założenia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 
Śląskiego do roku 2019” z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.  
 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej propozycji 
planu Aglomeracji Chełm Śląski. (druk V/131) 
 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej propozycji 
planu Aglomeracji Truskolasy. (druk V/132) 
 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej propozycji 
planu Aglomeracji Wręczyca Wielka. (druk V/133)  
 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej propozycji 
planu Aglomeracji Gliwice. (druk V/134) 
 

11. Sprawy różne.  

 

Wobec braku uwag  Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan 

Bronisław Karasek poprosił o przyjęcie zaproponowanych zmian porządku 

posiedzenia Komisji.   

Głosowanie: zmiana porządku  

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

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zwrócił się do Członków Komisji o przyjęcie Protokołu z Posiedzenia 

Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej odbytego  w dniu 8 kwietnia 2015 roku. 

Dodał, że projekt Protokołu został przesłany wcześniej mailem Państwu Radnym 

Członkom Komisji. Jest też do dyspozycji u Sekretarza Komisji. Zapytał czy jest 

potrzebna prezentacja protokołu oraz czy Radni mają  uwagi do projektu Protokołu. 

Wobec braku uwag do treści zarządził głosowanie.   

Protokół z dn. 8 kwietnia 2015r. 

Głosowanie:  

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

Protokół z Posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 8 kwietnia 2015 

roku  został przyjęty. 
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Ad.3 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek przeszedł do punktu 3 Porządku obrad: Wykonanie budżetu Województwa 

Śląskiego za rok 2014 i za I kwartał 2015 roku. W tym punkcie informacji 

wysłuchamy wraz z Dyrektorami jednostek zajmujących się środowiskiem i przyrodą  

podległych Komisji i Województwu Śląskiemu. Z chęcią wysłuchamy ich uwag  do 

wykonanego budżetu i ewentualnych propozycji do przyszłorocznego projektu. I na tej 

części się skupimy, bo Budżet zatwierdza i opiniuje Komisja Rewizyjna.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła Skarbnik Województwa Pani 

Elżbieta Stolorz-Krzisz.  

Budżet Województwa został wykonany po stronie dochodów w 85,5%. Wydatki w około 

84%. Nie wszystkie zadania zostały zrealizowane. Sporo z nich przesunięto, nie 

zaciągnięto też kredytów. Z zadań inwestycyjnych Stadion Śląski, sieć Muzeów 

szerokopasmowy Internet – te zadania zostały przesunięte do realizacji na ten rok. W 

sferze zainteresowania Państwa Komisji jest gospodarka komunalna, ochrona 

środowiska oraz ogrody botaniczne, zoologiczne i naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody. W nazwie mają Państwo „i Gospodarki Wodnej” – z tej dziedziny 

część zadań znajduje się w Komisji Rolnictwa – i tu nie wiem czy będziemy wchodzić w 

te zagadnienia. Ale tu kwoty są z reguły nie duże i pochodzące z budżetu Województwa. 

Relacje z tej domeny Komisji rok 2013 do roku 2014 wzrosły o ponad 3 mln.  Ogrody 

botaniczne i zoologiczne oraz zespół Parków Krajobrazowych, na który 80% dotacji 

przekazuje budżet państwa, a 20% pokrywane jest z budżetu Województwa. Jest tu lekki 

spadek o niecałe dwa miliony. Jest to związane z realizacją zdań, w których pewne 

zadania są przesunięte na ten rok. W tej grupie funkcjonuje jedyny w Polsce Wojewódzki 

Ogród Zoologiczny. Na ZOO i parki w ubiegłym  roku łącznie przeznaczono 23 mln 

złotych. Szczegóły są na stronie 95 i 102 w Sprawozdaniu.  

Na Śląski Ogród Zoologiczny wydano prawie 15 mln ale była też realizacja z zakresu 

środków unijnych.  Wynik generalny budżetu to deficyt ale z rozliczeniem środków 

związanych z kredytami została na koniec roku kwota 11 mln. tzw. wolnych środków, z 

których część już Państwo uchwałami rozdzielili, a teraz na Sejmiku stanie reszta i tam 

jest kwota na zakup quada dla Zespołu Parków Krajobrazowych.  

Regionalna Izba Obrachunkowa o Sprawozdaniu Wykonania Budżetu wydała opinię 

pozytywną, bez zastrzeżeń i uwag.  

Teraz jeśli chodzi o I kwartał to ze względu na zamykanie roku jest wykonywana taka 
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zgrubna informacja, a potem są uszczegółowiane informacje jeśli chodzi o wydatki i 

wpływu budżetu.  Generalnie dochody budżetu to w I kwartale idealnie 25%  dochody są 

wykonane w prawie 27%, gorzej z wydatkami bo niewiele ponad 12% ale wynika to z 

tego, że są to głównie wydatki bieżące. Konkursy, przetargi są rozpisane, więc wydatki 

zintensyfikują się w późniejszym okresie.  

Dochody, z których Województwo żyje, a więc PIT i CIT są wykonane w 24,5%, CIT w 

niecałe 23%. Mimo to, dochody i wydatki są zrównoważone.  Tyle w telegraficznym 

skrócie. Jeśli są pytania, to chętnie wyjaśnię. Jeśli chodzi o pytania merytoryczne, to są tu 

Dyrektorzy Wydziałów oraz jednostek nadzorowanych przez komisję, którzy też mogą 

odpowiedzieć. Jest tu też Dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 

Śląska, jednostki niewielkiej ale również generującej koszty. W zeszłym roku było to 825 

tysięcy zł. 

Przewodniczący Komisji Pan Bronisław Karasek podziękował Pani Skarbnik za 

wystąpienie  i zaprosił do dyskusji i zadawania pytań. 

Członek Komisji Pan Tadeusz Gruszka zapytał  o stronę 95 Sprawozdania, z której   

wynika, że kwestii ochrony powietrza wydano tylko 54% zaplanowanych środków,  a 

nawet w związku ze smogiem plany powinny być przynajmniej wykonane.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Pan Maciej Thorz wyjaśnił, że nie było ani 

niedopatrzenia, ani zaniedbania. Kwota została przygotowana zgodnie z zasadami 

rynkowymi. Bywa, że Firma która wygrała konkurs zaproponowała niższą cenę, często 

proponowane są wygórowane oczekiwania i musimy wtedy rezygnować z wykonania. 

To że nie wszystkie  środki zostały spożytkowane nie musi oznaczać braku wykonania 

zadań. My występujemy o środki zewnętrzne ale organizując przetarg musimy mieć te 

środki zarezerwowane w budżecie. Często po uzyskaniu dotacji te środki wracają do 

budżetu, choć zadanie jest wykonane. My niejako kredytujemy pewne zadania. Po 

konferencji z Czechami mamy nowe pomysły  na nowe przedsięwzięcia. 

Przewodniczący Komisji Pan Bronisław Karasek  z braku pytań zakończył dyskusję i 

poprosił o zaprezentowanie się nowego Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego, z którym Komisja będzie współpracować,  Pana Jana Lamcha.  

Prezentacja Jana Lamcha Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego: Nazywam się Jan Lamch, lat 61. Jestem absolwentem 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1980 r. ukończyłem Wydział Melioracji Wodnych. 

W Parkach Krajobrazowych pracowałem już ponad 14 lat. Najpierw w Zespole 

Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa częstochowskiego, jako starszy 
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specjalista ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i rolnictwa, a później w Zespole 

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, jako główny specjalista kierujący 

oddziałem w Złotym Potoku. Od 2006 r. pracowałem w Śląskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Częstochowie jako kierownik działu administracyjno-gospodarczego. 

Uważam, że zarówno moje wykształcenie, jak i mój dotychczasowy przebieg 

zatrudnienia pozwoliły mi na zdobycie niezbędnego doświadczenia  do kierowania 

działalnością Parku, wykonywania zadań wynikających z obowiązujących przepisów 

prawnych a także do reprezentowania go na zewnątrz. Ze swej strony deklaruję 

dyspozycyjność i współpracę w zakresie realizowanych zadań.       

Po autoprezentacji Przewodniczący Komisji Pan Bronisław Karasek zapewnił Pana 

Dyrektora o woli współpracy Komisji. Obiecał zorganizowanie w przyszłym roku 

posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, które poświęcone zostanie  

ZPKWŚ.  

Ad 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa 

Śląskiego. (druk V/142) 

Przewodniczący Komisji Pan Bronisław Karasek  zapowiedział, że główne zdanie w 

tej sprawie należeć będzie do Komisji Statutowo-Regulaminowej. O przedstawienie 

zmian w Statucie Województwa Śląskiego poprosił Pana Mecenasa Józefa Koczara, 

Zastępcę Dyrektora Wydziału Pomocy Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Obecny Statut przyjęty został w 2001 

roku, ostatnie zmiany wprowadzono w 2004 roku. Proponowane zmiany polegają 

głównie na uaktualnieniu i dostosowaniu treści do zaistniałych zmian w liczbie radnych, 

prawie oraz wprowadzeniu w Sejmiku możliwości głosowania elektronicznego w 

przypadku głosowania jawnego i głosowania jawnego imiennego. Wyniki głosowania 

jawnego imiennego wraz nazwiskami Radnych będą wyświetlane na ekranach 

umieszczonych w Sejmiku. Posiadamy odrębny Regulamin dotyczący głosowania w 

Sejmiku.  

Są także zmiany dotyczące trybu działania Zarządu Województwa Śląskiego. Mimo, że 

Komisja nad tymi zmianami głosowała nie jednogłośnie, to Zarząd zwraca się do 

radnych o ich przyjęcie ze względu na to, że zmiany  te usprawnią prace Zarządu 

Województwa. Nowe ustalenia pozwalają też na przedstawianie i przesyłanie projektów 

uchwał pocztą elektroniczną. Nad treścią Statutu na kilku posiedzeniach pracowała 

Komisja Statutowo-Regulaminowa jeszcze w poprzedniej kadencji. Jeśli jest taka 

potrzeba,  to mogę to Państwu szczegółowo zreferować. 
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Wyjaśnienia uzupełnił Radny Komisji, także prawnik  Pan Michał Gramatyka, który 

zapytał również czy będzie możliwe składanie  pocztą elektroniczną interpelacji. 

Według mec. Józefa Koczara na to pozwalają już inne akty prawne. 

W dyskusji udział wziął także Radny Członek Komisji Pan Arkadiusz Grabowski, 

Radny Pan Tadeusz Gruszka  i Radny Pan Bronisław Karasek.  W konkluzji 

najważniejszym wniosek był taki, że proponowane zmiany mają charakter symboliczny i 

zapewniają głownie dostosowanie treści Statutu do zmian w Ustawie o samorządzie 

województwa. Pole manewru Sejmiku jest niewielkie,  bo wymaga od nas tego 

ustawodawca. 

Projekt Uchwały w sprawie  zmiany Statutu Województwa Śląskiego.  

Głosowanie: 

 ZA -4, PRZECIW - 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 3. 

Ad 5. Przyjęcie informacji ze spotkania Członków Komisji 16 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 

lutego 2015 roku  unieważniającego uchwałę Sejmiku Śląskiego nr IV/50/6/2014  

z dn. 5 maja 2014 r.,  w wyniku zaskarżenia jej przez SITA Starol Sp. z o.o. w 

Chorzowie.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Radny Bronisław Karasek przypomniał, że na 

poprzednim posiedzeniu Komisji przyjęto wniosek o zorganizowaniu takiego spotkania i 

ono się odbyło z udziałem kliku Radnych. Zapoznaliśmy się z prezentacjami nt. prac i 

technologii kilku  firm,  w tym SITA Starol.  Pan Marszałek Kazimierz Karolczak, 

Radny Komisji przedstawił obecnym stosowne dokumenty i tryb postepowania. Ze 

spotkania została sporządzona notatka, która została wysłana drogą elektroniczną do 

Radnych Członków Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

[Notatka jest dołączona do Protokołu i stanowi Załącznik nr 1] 

 

Ad 6. Założenia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla 

Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 

2024”. 

Przewodniczący Komisji Pan Bronisław Karasek  zapowiedział przejście do punktu 

głównego posiedzenia Komisji. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Pan Maciej Thorz wprowadził zebranych w 

temat oraz przedstawił autorów z Firmy ATMOTERM S.A, która wygrała przetarg i 
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wykonała program Panią Justynę Siudak i Katarzynę Kędzierską. Obecnie od 1 do 22 

maja prowadzone są konsultacje społeczne. Odbyły się już w Częstochowie oraz w 

Katowicach.. Dyr. M. Thorz przypomniał Radnym o konsultacjach i zachęcił ich do 

wnoszenia ewentualnych uwag do programu w terminie do 22 maja br. W poniedziałek 

18 maja na konsultacje zapraszamy Radnych do Raciborza, zachęcamy też inne 

podmioty i stowarzyszenia do zabrania głosu w tej sprawie.  

Radni Komisji otrzymali drogą elektroniczną dokumenty i opracowania: „Program 

Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 Projekt wer.3” i „Prognoza oddziaływania na środowisko 

Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”. 

W trakcie posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Radni i goście 

wysłuchali i obejrzeli prezentację „Program Ochrony Środowiska Województwa 

Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Omawiany 

Program zreferowała Pani Katarzyna Kędzierska z firmy ATMOTERM S.A.. 

Rozpoczęła od przypomnienia podstaw prawnych sporządzenia dokumentu. Punktem 

wyjścia była ocena środowiska Województwa Śląskiego w aspekcie historycznym, w 

przedziale 5-letnim. Następnie określano cele długo i średnio i krótkoterminowe, które 

mają służyć polepszeniu stanu środowiska.  

Ocena stanu środowiska w latach 2009 – 2013 dokonana została dla 10 komponentów. 

Na jej podstawie następnie określono priorytety,   kierunki działań, cel strategiczny i 

cele szczegółowe służące poprawie środowiska. Cel nadrzędny programu to: 

„Województwo Śląskie regionem innowacyjnej gospodarki i wysokiej jakości życia, 

przy zachowaniu dobrego stany środowiska przyrodniczego”. Ten cel nawiązuje do 

innych celów i programów realizowanych w Województwie Śląskim. 

Wyodrębnione priorytety to: Priorytet 1. Ochrona powietrza. Priorytet 2. Gospodarka 

odpadami. Priorytet 3. Gleby. W poszczególnych priorytetach analizowano i omawiano 

wyodrębnione zasoby i elementy kształtujące środowisko. Prelegentka szczególnie 

skupiła się na problematyce ochrony powietrza i gospodarki odpadami. Omówiła stan 

zastany, tendencje oraz plany w  poszczególnych parametrach. W kwestii ochrony 

powietrza zwróciła uwagę na emisję napływową z innych województw i zza granicy. 

Przypomniała, że normy są z roku na rok coraz bardziej obniżane. Oprócz działań w 

sferze materialnej: organizacyjno-inwestycyjnych potrzebne są też przedsięwzięcia w 

sferze świadomościowej, głownie edukacyjne. Główne działania na szczebli lokalnym 
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będą realizowały gminy. Niemniej jednak mamy wpisaną nawet współpracę 

międzynarodową, konkretnie z Republiką Czeską.  

Gospodarka odpadami obliguje urzędy Marszałkowskie do tworzenia tzw. Planów 

Inwestycyjnych. Tendencja jest dobra,  bo maleje ilość odpadów zmieszanych, a wzrasta 

masa odpadów zbieranych selektywnie i  segregowanych. Wzrasta ilość odpadów 

przerabianych termicznie. Rosną procesy biologiczne: kompostowanie i fermentacja. 

Odpad jest teraz traktowany coraz bardziej jako surowiec. Według Ministerstwa 

Środowiska moce przerobowe regionalnych instalacji do przerobu odpadów są często 

przeszacowane.  

Następnie skoncentrowano się na działaniach poświęconych ochronie gleb. 

Kolejne omawiane punkty Programu to: finansowanie  oraz zarządzanie i monitoring 

programu. Koszty są szacowane głównie na podstawie potrzeb,  wg danych 

historycznych. W dziedzinie monitorowania określony został dla Programu zestaw 

dostępnych parametrów  stanu środowiska opierając się na podstawie posiadanych 

mierników dla uzyskania skali historycznej. 

[Prezentacja została przesłana Radnym Członkom Komisji drogą elektroniczną. 

Wydruk jest dołączony do Protokołu i stanowi Załącznik nr 2] 

 

Przewodniczący Komisji Radny Pan Bronisław Karasek podziękował za wystąpienie, 

powtórzył zaproszenie na 18 maja do Raciborza i zachęcił do zadawania pytań. 

Pan Radny Arkadiusz Grabowski – zapytał o zmianę ilości odpadów w związku z 

depopulacją. W odpowiedzi usłyszał, że prognoza demograficzna nie jest uwzględniana 

w Programie, a poza tym zdarza się, że mimo spadku liczby ludności wolumen odpadów 

rośnie. 

Radny Pan Adam Gawęda – zwrócił uwagę na to, że w obszarach zabudowanych 

domami jednorodzinnymi problem selektywnej zbiórki odpadów jest już prawie 

rozwiązany. Gorzej jest w budynkach wielorodzinnych, a najgorzej w blokowiskach. 

- Odpowiedź. To się powtarza także w innych województwach. Dlatego też zwracamy 

uwagę  w Programie na konieczność podjęcia i intensyfikowania działań w sferze 

organizacyjnej, finansowej i edukacyjnej w tych obszarach. Liczymy na wzrost 

świadomości. 

Radny Pan Tadeusz Gruszka – zapytał o zjawisko spalania odpadów w piecach 

domowych i kuchennych.  

Odpowiedź: Jest to znana sprawa ale trudna. Ograniczone działania prowadzi Straż 
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Miejska. Według Dyrektora M. Thorza potrzebne jest podjęcie prac ustawodawczych, o 

które występuje,  a które zrealizowali już np. Czesi. Bez tego nie wypracuje się twardych 

reguł. Przykładem może być Województwo Małopolskie,  w którym podjęto uchwałę o 

zakazie spalania węgla kamiennego w Krakowie, a która już ostała zaskarżona. Jeśli 

ustawodawca podejmie takie działania to zostaną dopisane do priorytetów 

Województwa Śląskiego.  

Radny Pan Janusz Wita – czy Program zapobiega, w ramach ochrony środowiska, 

zjawisku chaotycznej urbanizacji? Dyrektor Maciej Thorz: nie mamy takich 

kompetencji. To właściwości przypisane gminom. Możemy co najwyżej apelować o 

przestrzeganie zasad. Wobec tego Radny J. Wita zaproponował promowanie 

właściwych zachowań w tym względzie. 

Wobec wyczerpania się pytań Przewodniczący Komisji Radny Pan Bronisław 

Karasek zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad 7.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej 

propozycji planu Aglomeracji Chełm Śląski (druk V/131),  

Głosowanie:  

za 7 , wstrzymało się  0 ;przeciw 0 ; 

 

Ad 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej 

propozycji planu Aglomeracji Truskolasy (druk V/132),  

Głosowanie:  

za 7 , wstrzymało się  0; przeciw 0 ; 

 

Ad 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej 

propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka (druk V/133)  

Głosowanie:  

za 7 , wstrzymało się  0; przeciw 0 ; 

 

Ad 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zweryfikowanej 

propozycji planu Aglomeracji Gliwice (druk V/134)  

Głosowanie:  

za 7 , wstrzymało się  0; przeciw 0 ; 
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Ad 11. Sprawy różne 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek  podziękował za sprawne przyjęcie opinii w sprawach uchwal aglomeracyjnych 

i zapowiedział przejście do ostatniego punktu porządku Komisji: Sprawy różne i wolne 

wnioski. W tym punkcie zapowiedział, że kolejne posiedzenie Komisji Środowiska i 

Gospodarki Wodnej będzie miało charakter wyjazdowy. Odbędzie się 22 czerwca 2015 

roku o godzinie 15.30 w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Jednym z 

tematów będzie,  zgodnie z Rocznym planem pracy Komisji,  problem niskiej emisji. 

Radni docierają do Zabrza sami.  

Nawiązując do wcześniejszego wniosku Komisji o zwołanie w Pszczynie,  

nadzwyczajnego posiedzenia Sejmiku w związku ze  150 Rocznicą  Restytucji Żubra, 

wyjaśnił, że prawdopodobnie odbędzie się  tam wyjazdowe wspólne posiedzenie 

Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Zarządem oraz Komisją 

Rolnictwa i Terenów Wiejskich pod koniec wakacji,  w sierpniu lub wrześniu. 

Na tym, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji, Radny Pan 

Bronisław Karasek zakończył posiedzenie. 

 
 

Bronisław Karasek 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 
Protokół sporządził  
     Adam Wajda  


