
 Protokół  

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 28 sierpnia 2015 r. 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 22.06.2015 r. 

3. Stan zlewisk wodnych po suszy - informacja na temat sytuacji hydrologicznej 

w województwie śląskim - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Katowicach. 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały 

Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2012 roku 

w sprawie wykonanie "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

2014" z późn. zm. (druk V/180). 

5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Nędza (druk V/183). 

6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Panki (druk V/184). 

7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Piekary Śląskie (druk V/185).  

8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Skoczów (druk V/186). 

9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Mykanów (druk V/187). 

10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony 

środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024" (druk V/193). 

11. Sprawy różne. 

 

 



Ad.1 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek otworzył posiedzenie Komisji i przywitał Członków Komisji i przybyłych gości. 

Następnie przedstawił zaproponowany wcześniej porządek posiedzenia. 

 

Na posiedzeniu obecnych było 7 Członków Komisji (z 10). 

 

Ad. 2 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 22.06.2015 r. 

 

Nikt nie wniósł uwag do protokołu z Posiedzenia Komisji dnia 22 czerwca 2015 r. 

i Członkowie Komisji przyjęli protokół. 

 

Ad. 3 

Stan zlewisk wodnych po suszy - informacja na temat sytuacji hydrologicznej 

w województwie śląskim - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Katowicach. 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek przywitał przybyłą na posiedzenie Panią Joannę Ślusarczyk, Dyrektor Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. 

Dodał, iż zaprosił Panią Dyrektor na posiedzenie Komisji, gdyż sprawa suszy, która 

od kilku tygodni występuje na terenie województwa śląskiego, jest bardzo ważna. 

A tematyka wody znajduje się w zakresie prac Komisji. 

Pan Przewodniczący poprosił Panią Dyrektor Ślusarczyk, o zapoznanie Członków 

Komisji z sytuacją w województwie śląskim.  

Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Pani 

Joanna Ślusarczyk przedstawiła przygotowaną prezentację na temat stanu zlewisk 

wodnych po suszy w województwie śląskim /prezentacja stanowi załącznik 

do protokołu/. 



Na samym początku zaznaczono jednak, że nie jest w gestii Marszałka, ani Sejmiku 

monitorowanie stanu hydrologicznego. Marszałek pełni rolę zarządzającego, 

administratora części dorzeczy wód na terenie województwa śląskiego.   

Na początku przedstawiono podstawy prawne, na podstawie których określono zasady 

działania podczas suszy, ale również w czasie powodzi. Podziały administracyjne 

regionów wodnych są takie same i dla występowania suszy, oraz podczas powodzi.  

Planów przeciwdziałania skutkom suszy nie ma. Przygotowuje je dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej, jednak żaden z 7 zarządów działających w województwie 

śląskim nie przyjął takiego planu. 

Dodano również, że organy administracji rządowej i samorządowej mają za zadanie 

chronić przez suszą. Funkcjonuje Program Małej Retencji Województwa Śląskiego, który 

Sejmik przyjął  przewie 10 lat temu. W tej kadencji będzie poddany aktualizacji.  

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, wskazują, iż Program 

Małej Retencji jest nierealizowany. Jest to zrozumiałe, gdyż nie określa żadnych 

sposobów finansowania, a jedynie zadania do realizacji. Być może jeśli Program Małej 

Retencji byłby umieszczony w jakiś programach pomocowych i zdobył finansowanie, 

to wtedy udało by się go realizować.   

Przedstawiono również definicję „suszy”, oraz rodzaje typów suszy zależne 

od intensywności występowania. Dodano, iż najpóźniej występuje susza hydrologiczna, 

która może wystąpić nawet do 2 lat po suszy atmosferycznej. 

Kolejnym zagadnieniem omawianym w prezentacji, były warunki powstawania oraz 

cechy charakteryzujące poszczególne fazy rozwoju suszy.  

Zaprezentowano również podział województwa śląskiego na 5 Regionalnych Zarządów 

Gospodarki Wodnej (RZGW). Ten podział administracyjny, stwarza bardzo trudną 

sytuację. Wszelkie sprawy związane z Programem Małej Retencji, oraz w sytuacji suszy, 

czy powodzi, należy uzgadniać z dyrektorami i zarządami wszystkich regionów 

wodnych obejmujących granice województwa śląskiego.  

Szóstym administratorem wód w naszym województwie, jest Marszałek Województwa 

Śląskiego, który swoje uprawnienia przekazał na rzecz Śląskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Katowicach.  

Omówiony został także sposób monitorowania suszy w Polsce, prowadzony przez 

służby meteorologiczne. Prowadzone są działania w zakresie hydrologii i meteorologii. 



Członkom Komisji przestawiono również aktualną, oraz prognozowaną wartość 

wskaźników EDI dla wybranych stacji pomiaru. 

Pani Dyrektor dodała, że nie ma specjalnego trybu pracy w czasie suszy, gdyż nie ma 

ogłoszonego stanu klęski żywiołowej. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Katowicach działa zgodnie z planem utrzymania cieków wodnych. Stan wód jest 

bardzo niski i dla firm, które prowadzą prace (np. czyszczenie dna rzek, czy koszenie 

skarp), jest to stan bardzo korzystny.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podziękował za przygotowanie prezentacji i przedstawienie sytuacji 

hydrologicznej na terenie województwa śląskiego. Dodał, iż prawdopodobnie jest 

to pierwsze posiedzenie Komisji, które mówi o skutkach suszy, gdyż przeważnie mówi 

się o działaniach przeciwpowodziowych. Stwierdził także, że należy wykorzystać niski 

stan wód, do oczyszczania koryt rzek.  

 

Pan Przewodniczący zaprosił Członków Komisji do zadawania pytań. 

 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda zapytał 

o zbiorniki retencyjne – planowane (Racibórz) i istniejące już (Buków - Odra - Olza), czy 

są one zaprojektowane, lub zarządzane w ten sposób, że mogą złagodzić skutki suszy 

na ternach wokół zbiorników? Czy zbiorniki można projektować w ten sposób, aby 

oprócz funkcji przeciwpowodziowej pełniły również funkcje nawadniania? 

Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Pani 

Joanna Ślusarczyk odpowiedziała, że jeden zbiornik jest już wykonany (zbiornik 

Buków) jako zbiornik suchy. Zbiornik Racibórz również jest zbiornikiem suchym. 

Są to zbiorniki jednozadaniowe, które za zadanie mają funkcję przechwycenia fali 

powodziowej i opóźnienia przejścia fali kulminacyjnej. Na tą chwilę nie jest planowana 

budowa tzw. zbiorników mokrych. Na istniejących zbiornikach jest możliwość 

przebudowy, aby były wielozadaniowe. Jednak to wszystko jest uwarunkowane 

od prowadzonej polityki wodnej danego inwestora i regionu. 

Nie jest pewna informacja, iż planowa jest zmiana przeznaczenia dla zbiornika Racibórz. 

Przy pozwoleniach wodnych, bardzo ważne są decyzje o uwarunkowaniach 

środowiskowych. W ostatnich latach promowane są zbiorniki suche, gdyż są najbardziej 



przyjazne dla środowiska i najbardziej ekonomiczne. Teren przeznaczony dla tego 

zbiornika jest wyłączony tylko czasowo, na czas trwania powodzi.  

Z punktu widzenia inżynierskiego, zbiorniki powinny być wielozadaniowe.  

Zmiana sposobu użytkowania danego zbiornika zawsze jest możliwa.  

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda dopytał, czy 

nie należy się zastanowić nad wprowadzeniem zmian przeznaczenia zbiorników, 

zwłaszcza w tych miejscach, gdzie pod względem technicznym i inżynieryjnym dałoby 

się jeszcze zrobić? 

Dodał również, że być może jako Sejmik, czy jako Komisja można wysunąć taki wniosek? 

Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Pani 

Joanna Ślusarczyk wyjaśniła, że jeśli będą wykonywane plany suszowe dla regionów 

wodnych na terenie województwa śląskiego, to wtedy będą poprzedzone bilansem 

wodno – gospodarczym, które wykażą kiedy i gdzie wody może zabraknąć. 

Da to odpowiedź na pytanie, na jakim obszarze i ile należałoby zatrzymać. Plany takie 

będą konsultowane z mieszkańcami danego terenu i z Marszałkiem Województwa.   

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda złożył 

wniosek formalny, aby w najbliższym czasie zaprosić przedstawiciela RZGW 

w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zgodził się i poddał ten wniosek pod głosowanie pozostałym Członkom 

Komisji. 

 

Głosowanie:  

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

 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Janusz Wita dodał, iż duże 

zbiorniki wodne mają duże znaczenie nawadniające. Jednak należy szukać sposobu 

budowania zbiorników Małej Retencji. Często spotkać można sytuację, kiedy gminy 

tereny, które mogłyby pełnić tą funkcję, przeznaczają pod inne inwestycje.  

Zapytał, czy Samorząd Województwa ma jakiś wpływ, aby system Małej Retencji był 

odbudowywany. 



Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda zgodził się 

z tą wypowiedzią, gdyż należałoby tak budować te zbiorniki, aby móc magazynować 

nieduże ilości wody. Zapewni to również pracę miejscowej społeczności. 

Należałoby zwrócić się do RZGW, aby wprowadzać takie zmiany w życie. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zgodził się z tym i dodał, że wniosek formalny został przyjęty i na jedno 

z najbliższych posiedzeń Komisji, zostanie zaproszony przedstawiciel RZGW Gliwice, aby 

zaproponować takie rozwiązanie. 

Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Pani 

Joanna Ślusarczyk przypomniała, iż Sejmik najprawdopodobniej jeszcze w tym roku 

będzie przyjmował aktualizację Programu Małej Retencji (zbiorniki do 5 milionów m3). 

Dodała, iż ma nadzieję, że wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, dadzą 

możliwość zapisów w Programie, aby za celami poszły również pieniądze na ich 

realizację. Partnerem w programie mogą być zarówno gminy, jak i osoby prywatne, czy 

przedsiębiorcy, którzy np. zajmują się hodowlą ryb.  

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach monitoruje to w systemie 

2 letnim, a najlepiej byłby okres 4 lat. Z tego wynika jak zmienia się polityka 

przestrzenna gminy, ile terenów zostało przeznaczone na inne cele, gdyż interes 

ekonomiczny był bardziej opłacalny.  

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda zapytał, jak 

można dać gminom jakieś instrumenty, aby zachęcać je do inwestowania w Małą 

Retencję?  

Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Pani 

Joanna Ślusarczyk odpowiedziała, że najlepszą zachętą jest pomoc finansowa. Dobrze 

byłoby, gdyby stworzone zostały programy operacyjne, w których zawarte będą 

działania wodne, finansowane z pieniędzy unijnych.  

Można także dopisać działania, do Programu działania przeciw suszy.  

Pani Dyrektor dodała, że należy poczekać na plany, które się tworzą – co one będą 

zawierały i co można zmodyfikować w nich.  

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda dodał 

jeszcze, że nie tylko się nie daje, ale również się odejmuje. W punkcie 2 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, jest wykreślenie zadania o renowacji koryta cieku. Pewne 



działania powinny zostać podjęte, aby stworzyć instrumenty do zachęty dla gmin 

i władz lokalnych. Program Małej Retencji musi żyć, a nie być tylko na papierze. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podziękował za tak szerokie omówienie tematu suszy i dyskusje. 

Radni otrzymali prezentację na mail’e służbowe. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały 

Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2012 roku 

w sprawie wykonanie "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" 

z późn. zm. (druk V/180). 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek poprosił Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska o wprowadzenie 

do uchwały. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Maciej Thorz powiedział, że zmiany 

dotyczą dopisaniu do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 

instalacji w Katowicach.  W czerwcu 2015 roku, odbyła się kontrola w Składowisku 

Odpadów Komunalnych w Katowicach – została dodana nowa kwatera. Wyniki były 

pozytywne. Dlatego z planowanej instalacji, została zakwalifikowana, jako regionalna.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zwróci się do Członków Komisji, czy są jakieś pytania. 

Nikt nie wniósł uwag. 

Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad tym projektem. 

 

Głosowanie:  

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

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Nędza (druk 

V/183). 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zaproponował, aby wszystkie aglomeracje były głosowane w jednym bloku.  



Zapytał czy są jakieś uwagi, czy pytania do treści tych projektów uchwał. 

Nikt nie wniósł uwag. 

 

Głosowanie:  

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Panki (druk 

V/184). 

 

Głosowanie:  

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

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Piekary 

Śląskie (druk V/185).  

 

Głosowanie:  

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

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Skoczów 

(druk V/186). 

 

Głosowanie:  

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

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Mykanów 

(druk V/187). 

 

Głosowanie:  

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

 



Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony 

środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2024" (druk V/193). 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zwrócił się do Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska z prośbą 

o przedstawienie tego tematu.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Maciej Thorz powiedział, że Program 

Ochrony Środowiska jest przygotowywany na podstawie ustawy o ochronie środowiska. 

W ramach współpracy Wydziału Ochrony Środowiska i firmy ATMOTERM 

przygotowany został Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 

2019. Przeprowadzono również konsultacje społeczne w Katowicach, Częstochowie 

i Raciborzu. Zgłoszono 360 uwag. Prowadzono także spotkania z podmiotami 

zainteresowanymi.  

Projekt programu został również skierowany do zaopiniowania przez Ministra 

Środowiska, Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Pan Dyrektor poprosił o szczegółowe wprowadzenie w tematykę programu, 

przedstawiciela firmy ATMOTERM. 

Firma ATMOTERM, Pani Karolina Gwizdak na samym początku zaznaczyła, iż 

Program Ochrony Środowiska jest na tyle obszerny, że nie wystarczyłoby czasu na tym 

posiedzeniu, aby omówić wszystkie szczegóły. Dlatego poruszone zostaną najważniejsze 

zagadnienia tego projektu. 

/prezentacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Przedstawiono cel nadrzędny programu: Województwo Śląskie regionem innowacyjnej 

gospodarki i wysokiej jakości życia, przy zachowaniu dobrego stanu środowiska 

przyrodniczego. 

Zaprezentowano priorytety programu: Ochrona powietrza (OP), Priorytet: Ochrona 

powietrza (OP), Zasoby wodne (ZW), Gospodarka Odpadami (GO), Ochrona Przyrody 

(OP), Zasoby naturalne (ZN), Gleby (Gl), Tereny poprzemysłowe (TP), Hałas (H), Pola 

elektromagnetyczne (PEM), Przeciwdziałanie powstawaniu awarii Przemysłowych 

(PPAP). 



Omówione zostało również Sumarycznie w Programie przewidziano do realizacji 

156 zadań, których szacowany koszt ciążący m.in. na Zarządzie Województwa Śląskiego 

wynosi min.  980 000 tys. zł. 

Na zakończenie przedstawiono także sposób finansowania działań w Programie 

Ochrony Środowiska. 

 

Instytucjonalna analiza planowanych w Programie działań 

Instytucja  
Liczba 
działań  

Źródła finansowania  

Działania z 
terminem 

realizacji do 
2020  

Działania o 
charakterze 

ciągłym  

Zarząd 
Województwa 

Śląskiego 
37 

środki własne jednostek 
realizujących, środki zewnętrzne, 

budżet samorządu, dotacje 
funduszy krajowych i unijnych, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet 

państwa 

16 21 

Jednostki 
samorządu 

terytorialnego 
50 

środki własne jednostek 
realizujących, środki zewnętrzne, 

budżet państwa, środki 
europejskie, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, budżet samorządu 

24 26 

Zarządcy wód 14 

budżet państwa, środki 
europejskie, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, środki własne 
podmiotów, kredyt BŚ 

7 7 

Instytucje 
ochrony 

środowiska: 
GDOŚ, RDOŚ, 
WIOŚ, GIOŚ, 

ZPK, CDP 

28 

środki własne jednostek 
realizujących, środki zewnętrzne, 

budżet państwa, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, środki UE, PROW, 

budżet jednostek 
administracyjnych 

8 20 

Lasy 
Państwowe 

7 
środki własne, NFOŚiGW, środki 

UE 
1 6 

Inne 
podmioty 

70 

środki własne jednostek 
realizujących, środki zewnętrzne, 

środki europejskie, budżet  
państwa, budżet wojewódzki i 
gminny WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
dotacje funduszy krajowych i 

unijnych, PROW 

34 36 

 

 



Szacowane nakłady na realizację Programu w latach 2014-2020 

L.p.  Priorytet środowiska  

Liczba 
zaplanowanych 

działań w 
planie 

operacyjnym  

Szacowane 
nakłady 

na 
realizację 
Programu 

w latach 
2010-
2013  

Szacowane 
nakłady na 
realizację 
Programu 

w latach 
2014-2020  

1.  Powietrze atmosferyczne (PA) 28 3 410  4 390 200 

2.  Zasoby wodne (W) 28 4 711 580 10 230 660* 

3.  Gospodarka odpadami (GO) 13 1 226 535  612 844 

4.  Ochrona przyrody (OP) 26 2 000  286 154 

5.  Zasoby surowców naturalnych 
(ZSN) 

8 9 250  14 245 

6. Gleby (GL) 20 919 000  1 415 260 

7. Tereny poprzemysłowe (TP) 4 600  924 

8.  Hałas (H) 11 12 000  10 273 500*** 

9. Promieniowanie 
Elektromagnetyczne (PEM) 

2 360 000  554 400 

10.  
Przeciwdziałanie poważnym 

awariom przemysłowym (PPAP) 
12  216 000  32 340 

11.  Zagadnienia Systemowe  (ZS) 4 -  7 600 

 
OGÓŁEM 156 

7 463 
785** 

27 818 127 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podziękował za bardzo szczegółową prezentację. Przypomniał, iż odbyły się 

3 spotkaniach konsultacyjnych w sprawie Programu, w Katowicach, Częstochowie 

i Raciborzu. Członkowie Komisji otrzymali zaproszenia na te spotkania.  

Pan Przewodniczący podsumował, że największe potrzeby Województwa Śląskiego są 

ukierunkowane na gospodarkę odpadami, poprawę jakości powietrza, oraz zasobów 

wodnych.  

Zapytał, czy są jakieś pytania do tego tematu.  

Nikt nie wniósł uwag, dlatego Pan Przewodniczący  

 



Głosowanie:  

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

 

Ad. 11 

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek wspomniał, iż na wcześniejszym posiedzeniu Komisji było omawiany temat 

150 - lecia przybycia żubrów na Górny Śląsk. Były również plany, aby odbyć wyjazdowe 

posiedzenie Komisji w Pszczynie. Zaproponował, aby jako Komisji Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zaproponować Sejmikowi oświadczenia, czy rezolucji dotyczącej 

upamiętnienia 150 – lecie sprowadzenia żubrów do Pszczyny. Śląsk to nie jest tylko 

górnictwo i fabryki, ale również przyroda. Komisja mogłaby na następnym posiedzeniu 

skierować do Sejmiku projekt oświadczenia w tej sprawie. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Janusz Wita stwierdził, że 

będzie to tylko symboliczne oświadczenie.   

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek powiedział, że przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska 

przygotowano projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem. Była również propozycja, aby 

żubr stał się symbolem przyrody Górnego Śląska. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Maciej Thorz potwierdził, że był 

pomysł ogłoszenia konkursu na logo. Przy konsultacjach z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Przyrody, spotkało się to z niezbyt przychylnym uznaniem. Stwierdzono, 

bowiem, że żubr jest już symbolem Ligi Ochrony Przyrody, banku i piwa.  Dodano 

również, że żubr nie jest gatunkiem, który zamieszkuje na terenie naszego województwa 

od początku.  

Pan Dyrektor dodał, iż można nie znaleźć tak wyjątkowego gatunku w świecie zwierząt 

województwa śląskiego. Symbol żubra ma już znaczenie i jest już wykreowany. Chodzi 

też o to, aby przełamać monopol żubra białowieskiego. Hodowla pszczyńska jest 

zagrożona. Lobby żubrowe działające w Polsce, skupia się na ochronie tych zwierząt 

w Puszczy Białowieskiej, a nie w Pszczynie.  

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Jarosław Makowski 

powiedział, aby nie wywoływać wojny śląsko – podlaskiej.  



Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Pana Kazimierz Karolczak dodał, że słyszał wiele opinii na ten temat i jest 

to sprawa dość kontrowersyjna. Województwo Podlaskie bardzo szczyci się z żubra. Dla 

Województwa Śląskiego jest to powód do dumy, że mamy u siebie także żubry, ale to nie 

on wyróżnia to województwo. To wszystko jest kwestia dyskusji. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda 

zaproponował, aby nie spieszyć się z tą decyzją. Można na spokojnie poszukać innego 

gatunku, który będzie charakterystyczne dla przyrody Górnego Śląska.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zapytał, czy jeśli chodzi o oświadczenie też mają Radni uwagi? 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Adam Gawęda zapytał, jak 

miałoby brzmieć to oświadczenie? 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Maciej Thorz powiedział, że chodzi 

o uczczenie rocznicy przybycia żubrów na teren Górnego Śląska.  

Członek Zarządu Województwa – Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Pana Kazimierz Karolczak zaproponował Panu Dyrektorowi Wydziału 

Ochrony Środowiska, aby przeprowadził szerokie konsultacje.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek powiedział, że tą sprawą zajmie się Komisja na następnym posiedzeniu. 

 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś sprawy różne? 

Nikt nie zgłosił żadnego tematu. 

Pan Przewodniczący Komisji, w skutek wyczerpania porządku obrad, zakończył 

posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarski Wodnej 

 

 

 

Protokół sporządziła  

Małgorzata Wojtczyk  


