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Protokół  

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 19 października 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 28.08.2015 r. 

3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, otworzył posiedzenie Komisji i przywitał członków komisji. Pan 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że obecnych jest czterech członków komisji, w związku 

z czym nie ma quorum i komisja nie może podejmować decyzji. Wskazał, że wszyscy 

członkowie komisji zostali skutecznie i terminowo powiadomieni o posiedzeniu Komisji 

i tylko pani radna Marta Salwierak 16 października powiadomiła o swojej nieobecności, 

natomiast trzech członków Komisji zgłosiło swoją nieobecność w dniu posiedzenia. Pan 

Przewodniczący poinformował, że następne posiedzenia Komisji będą się odbywały 

w godzinach dopołudniowych, tak aby umożliwić wszystkim dojazd poza godzinami 

szczytu. 

Następnie pan Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.  

 

Ad. 2. 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 28.08.2015 r. 

Nikt nie wniósł uwag do treści protokołu z Posiedzenia Komisji dnia 28 sierpnia 2015 r. 

i mimo braku quorum odbyło się głosowanie (ZA – 4, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 

0). 
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Ad. 3. 

Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, powiedział, że do omówienia są cztery uchwały w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji: Chełm Śląski oraz Bieruń I, II i III. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, pan Maciej Thorz, wyraził opinię, że jeśli 

chodzi o aglomeracje, to sprawa jest powtarzalna, natomiast jest gotowy odpowiedzieć 

na ewentualne pytania dotyczące sposobu wytyczenia granic aglomeracji (nie było 

pytań). 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, przypomniał, że Komisja nie może zaopiniować projektów tych uchwał ze 

względu na brak quorum i zaproponował pozostawić ten punkt porządku posiedzenia 

na następne posiedzenie Komisji. 

 

Ad. 4. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek powiedział, że członkowie Komisji otrzymali informacje dotyczące 

rozpoczętych konsultacji w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

województwa śląskiego do 2018 roku dla terenów poza aglomeracjami, położonych 

wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków 

linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie. Pan Przewodniczący 

poinformował, że konsultacje trwają do 24 października i na następnym posiedzeniu 

Komisji tematem wiodącym będzie Program ochrony środowiska przed hałasem, 

zaprezentowany przez Wydział Ochrony Środowiska. Członkowie Komisji będą 

opiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w tej sprawie, który został 

przesłany do członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, powiedział, że trwają również konsultacje w sprawie wykonania Planu 

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Pan Przewodniczący poprosił 

o zabranie głosu dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pana Macieja Thorza. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, pan Maciej Thorz, poinformował, że do 

Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 była wpisana instalacja 
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w Chorzowie jako projektowana. Zgodnie z art. 38 ustawy po zakończeniu budowy 

województwo jest obligatoryjnie zobowiązane zmienić Plan gospodarki odpadami 

i wpisać instalację jako RIPOK – Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych. Przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska byli na miejscu 

i przeprowadzili oględziny tej instalacji, potwierdzili, że została ona wybudowana 

zgodnie z projektem oraz spełnia wymogi, aby uzyskać wpis do Planu gospodarki 

odpadami. Pan Dyrektor zaznaczył, że procedura konsultacji społecznych jest jednym 

z etapów wpisania instalacji ALBA Chorzów do Planu. Następnie pan Dyrektor Maciej 

Thorz zagłębił się w niektóre szczegóły techniczne i potwierdził, że możliwość wpisania 

instalacji jako RIPOK do Planu nie budzi żadnych wątpliwości. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, 

czy na terenie województwa śląskiego są instalacje używające 

tuneli/rękawów/worków. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, pan Maciej Thorz, wyjaśnił, że są 

instalacje, które chciały używać tego rozwiązania, ale nie są to instalacje RIPOK, 

ponieważ do tej chwili odmawiano uznawania tego za instalacje wybudowane zgodnie 

z przepisami prawa. Zatem na terenie województwa śląskiego takich instalacji nie ma. 

Pan Dyrektor wspomniał, że są firmy SITA i SEGO, które chciały używać tego typu 

instalacje i zostać RIPOKiem. Firma ALBA Chorzów również miała w pierwotnym 

pozwoleniu zintegrowanym zapisane instalacje rękawowe do przetwarzania odpadów, 

ale na własny wniosek zmieniła to pozwolenie zintegrowane i wykreśliła te instalacje 

jako niedopuszczające możliwości przetwarzania odpadów zmieszanych. Pan Dyrektor 

wyjaśnił, że nie ma przeciwwskazań, aby wykorzystywać te instalacje np. do 

przetwarzania odpadów zielonych selektywnie zbieranych (kompostowania). 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, 

czy systemy workowe mają system płynów lub proszków neutralizujących zapach. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, pan Maciej Thorz, wyjaśnił, że przykry 

zapach jest wynikiem działania bakterii, a sensem przetwarzania beztlenowego jest 

działanie bakterii beztlenowych i stąd pojawia się zapach. Środki dostępne na rynku 

zabijają florę bakteryjną, która przestaje rozkładać te osady.  

Kierownik Referatu ds. planowania i sprawozdawczości oraz polityki ekologicznej 

Wydziału Ochrony Środowiska, pani Blanka Romanowska, dodała, że odór pojawia 

się w momencie otwarcia rękawów, po rozszczelnieniu i zakończeniu procesu. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Witold Klimza, potwierdził 

odpowiadając na pierwotne pytanie pana radnego, że nie ma takich instalacji na terenie 

województwa śląskiego i trudno mówić o jakichkolwiek doświadczeniach w przypadku 

odpadów komunalnych. 

 

Na posiedzenie Komisji dotarła pani Radna Barbara Dziuk, Członek Komisji 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, która podziękowała Wydziałowi Ochrony 

Środowiska za przekazanie dokumentacji odnośnie procedowania spraw firmy ALBA 

w Chorzowie. Pani Radna powiedziała, że monitoruje sprawy dwóch firm posiadających 

certyfikaty ministerialne i z Unii Europejskiej. Pani Radna zapowiedziała również, 

że złoży interpelację w tej sprawie. Wyraziła opinię, że należy rozważyć ten problem 

w celu uniknięcia wysokich odszkodowań związanych z niewpisaniem firm do rejestru. 

Następnie pani Radna rozdała wszystkim obecnym materiały dotyczące tej kwestii 

(komplet materiałów stanowi załącznik do protokołu) i potwierdziła, że materiały 

dotyczą firm SEGO w Rybniku i SITA w Chorzowie. 

Pani Radna wyraziła nadzieję, że będzie możliwy dialog i wypracowanie stanowiska na 

dodatkowym posiedzeniu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uprzedziła także, 

że szczegóły, swoje stanowisko i analizę opracowaną przy współpracy z Wydziałem 

Ochrony Środowiska zawrze w piśmie do Przewodniczącego Sejmiku i wszystkich 

Radnych. Pani Radna zaznaczyła, że jest to jej wniosek formalny.  

Ze względu na brak quorum wniosek nie został poddany pod głosowanie. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, podziękował i poprosił, aby członkowie Komisji poczekali na pana Radnego 

Michała Gramatykę, który wkrótce dotrze na posiedzenie, tak aby możliwe było 

powtórne głosowanie w sprawie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28.08.2015 r. 

oraz zaplanowane opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. 

W międzyczasie pan Przewodniczący wspomniał o informacji o wynikach kontroli NIK 

“Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem 

zanieczyszczeń wód dorzecza Odry”, która wpłynęła do wiadomości członków Komisji. 

Członkowie Komisji wyrazili wolę otrzymania tej informacji w formie elektronicznej. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, nawiązał 

do decyzji Przewodniczącego Komisji o zwoływaniu posiedzeń Komisji w godzinach 
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dopołudniowych i zwrócił uwagę, że osoby zatrudnione na etatach mają problem ze 

zwolnieniem z pracy na posiedzenie Komisji. 

Na posiedzenie Komisji dotarł Członek Komisji, pan Radny Michał Gramatyka. 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zwrócił uwagę, że ta Komisja jest jedną z nielicznych, które mają posiedzenia 

o godzinie 15.30, a wykonywanie mandatu Radnego wiąże się z pewnymi obowiązkami. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, wyraził 

opinię, że dla tej Komisji wypracowano konsensus i jednorazowe zdarzenie nie powinno 

być powodem zmian. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w czasie wyjazdowego 

posiedzenia Komisji w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, kiedy obecni 

byli dwaj Członkowie Komisji.  

Na tym dyskusję o terminie rozpoczęcia posiedzeń zakończono. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, potwierdził, że zebrało się quorum, 6 Członków Komisji na 10, i poprosił 

o ponowne głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 

28.08.2015r. 

GŁOSOWANIE:  ZA – 5, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1. 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poprosił o głosowanie nad projektami uchwał w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji. 

GŁOSOWANIE: 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Chełm Śląski 

(druk V/245) - ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bieruń I (druk 

V/246) - ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bieruń II 

(druk V/247) - ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bieruń III 

(druk V/248) - ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 
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Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zapytał, czy są jeszcze jakieś sprawy różne – nikt nie zgłosił żadnego tematu.  

Pan Przewodniczący poprosił Członków Komisji o wcześniejsze informowanie 

o ewentualnej nieobecności na posiedzeniu Komisji, a następnie, wskutek wyczerpania 

porządku obrad, zakończył posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarski Wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła  

Ewa Blondzik  


