
Protokół Nr 17/2012

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 25 czerwca 2012 r.

Na posiedzeniu  obecni  byli  członkowie  Komisji  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej  listy  obecności.  Obrady  prowadził  Przewodniczący  Komisji  -  radny 
Ryszard  Jonderko, który  powitał  wszystkich  obecnych,  a  następnie  przedstawił 
porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja  przyjęła  „jednogłośnie”  przedstawiony  porządek  posiedzenia  -  głosowało 
6 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 21 maja 2012 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z : 

- Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta za 2011 r. w zakresie dot. 
działalności Komisji,

Projektami uchwał w sprawie:
- zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 

2012,
- przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Biblioteki  Publicznej 

w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,
- zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  oraz  zwrotu  kosztów podróży  radnym 

Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach,

Wniosek:
Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  przygotowanie  nowego  projektu 
uchwały dot. diet sołtysów i przewodniczących zarządów.

- ustalenia  wynagrodzenia  dla  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,

- zaopiniowania  projektu  uchwały Sejmiku  Województwa  Śląskiego w sprawie 
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG przedstawił omówił projekt uchwały.
Komisja  wyraziła  pozytywną  opinię  co  do  powyższego  projektu  uchwały 
– 6 głosami „za”.



Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad. 4 
Radny Stanisław  Breza wrócił  do  tematu  zgłaszanego  na  ostatnim  posiedzeniu 
Komisji  dot.  uschnięcia  drzew  na  Podgrabinie  i  jego  pytania,  kto  będzie  za  to 
odpowiadał.  Zwrócił  uwagę,  że  to  pracownicy  Wydziału  Ekologii   powinni  ustalić 
właściciela i dochodzić roszczeń.

Komisja  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia 
w związku z uschnięciem drzew na Podgrabinie  o ustalenie  właściciela 
terenu i dochodzenie roszczeń od tego co szkodę wyrządził.

Przewodniczący poinformował o otrzymaniu  sprawozdanie z wykonania Programu 
Ochrony  Środowiska  za  lata  2010-2011,  które  omówione  zostanie  na  kolejnym 
posiedzeniu komisji. Następnie poruszył zgłaszany na poprzedni posiedzeniu temat 
dot. dzikiego wysypiska w Stanowicach przy ul. Żorskiej. 
Radny  Marek  Profaska  dodał,  że  podobne  miejsca  są w  Dębieńsku   przy  ul. 
Ornontowickiej w okolice ul. Cichej i wzdłuż torów

Komisja  zwróciła  się  do  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  o  doprowadzenie 
do likwidacji dzikich wysypisk – w Stanowicach przy ul. Żorskiej tzw. hasowe 
doły i w Dębieńsku  przy ul. Ornontowickiej w okolice  ul. Cichej i wzdłuż torów.

Przewodniczący  Komisji    poruszył  sprawę  odszkodowań za  szkody łowieckie. 
Poinformował, że brak jest informacji ze strony rolników o planach zasiewów.
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że od paru lat na naszym terenie obserwuje 
się coraz większe pogłowie dzików, stada są za duże, należałoby zwiększyć plan 
łowiecki.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że w całym kraju stan pogłowia zwiększa się. 
Koła Łowieckie będą działać w tym temacie. 
Następnie  przedstawił  temat  dot.   sposobu  korzystania  z  polany  na  Kanetowcu 
w Przegędzy.
Irena Kurdek Wydział EiZ poinformowała, że właścicielem terenu jest Nadleśnictwo, 
gmina ma zawartą umowę użyczenia, żeby można było tam inwestować . Teren jest 
ogólnie  dostępny.  Korzystanie  w  sposób  zorganizowane,  przez  większe  grupy 
należałoby zgłaszać w Nadleśnictwie i w gminie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że nie brał udziału w finale obchodów Dni 
Ziemi, który miał miejsce w tym roku 12 czerwca w SP w Palowicach, z uwagi na 
brak zaproszenia.
Irena Kurdek Wydział  EiZ poinformowała,  że organizatorem finału  co roku  jest 
jedna ze szkół w tym roku była to SP w Palowicach.

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka                                                     

 Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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