
Protokół Nr 18/2012

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

w dniu 10 września 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. Omówienie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 

2010 – 2011.
5. Sprawy bieżące.    

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

Ad. 2
Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2012 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 4 radnych. 

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie w zakresie branżowo dot. Komisji,
2) zmian składu Komisji Gospodarki Komunalnej,
3) diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic,

Radny Stanisław Breza zgłosił  wniosek o zwiększenie ryczałtu z 50 zł  do 100 zł.  

Wniosek:
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” podjęli wniosek o zwiększenie 
kwoty ryczałtu dla sołtysów przewodniczących zarządów dzielnic do 100 zł.

4) zmian statutu Urzędu Gminy i Miasta,
5) lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich,
6) podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,
7) poparcia  stanowiska  dotyczącego  projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
8) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  najmu   nieruchomości  na  czas 

nieoznaczony  oraz  na  odstąpienie  od  przetargowego  trybu  zawarcia  tych 
umów,

9) wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości,

10)wyrażenia  zgody  na  nabycie  części  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej 
drogę dojazdową,



11)określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 
zarządzającym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  oraz  warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków,

12)przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  obszaru 
położonego w Palowicach,

13)przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  części  terenu 
górniczego „Dębieńsko 1”      w  obszarze  położonym w rejonie ulicy Furgoła, 
Jesionka oraz autostrady A1 dzielnicy  Dębieńsko.

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

Ad. 4 
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  Ekologii  i  Zdrowia omówiła  sprawozdania 
z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2010 – 2011; do którego nie 
zgłoszono uwag.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę likwidacji dzikich wysypisk.
Radny Stanisław Breza poinformował,  że dzikie wysypisko w rejonie ul.  Żorskiej 
zostało  zlikwidowane.  Następnie  wrócił  do  tematu   uschniętych  drzew  na 
Podgrabinie. Zwrócił  uwagę, że drzewa te są siedliskiem robaków i  chorób, które 
mogą rozprzestrzenić się na inne zdrowe drzewa.  
Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. Mienia i Geodezji poinformowała, że nie ustalono 
właściciela tego terenu, nie ma księgi wieczystej dlatego teren należy traktować jako 
teren Skarbu Państwa.
Cecylia Grzybek  dodała, że terenami Skarby Państwa administruje Starostwo.

Wniosek:
Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” podjęła wniosek  dot. uschniętych dębów 
na  Podgrabinie,  które  są  siedliskiem  robaków  i  chorób  stwarzających 
zagrożenie dla okolicznych zdrowych drzew. W związku z tym, iż nie ustalono 
właściciela terenu, nie ma Księgi Wieczystej, należy ten teren traktować jako 
teren  Skarbu  Państwa,  wobec  powyższego  wnioskowano  o  zwrócenie  się 
do Starostwa Powiatowego, aby Starostwo w celu zlikwidowania powstałego 
niebezpieczeństwa, wystąpiło o pozwolenie na wycinkę chorych drzew, które 
zagrażają innym, rosnącym w pobliżu.

Przewodniczący poinformował  o  dewastacji  terenu  na  Kanetowcu  w  Przegędzy. 
Udało się ustalić sprawcę, który usunął szkody.
Radny Bernard Strzoda przekazał informacje o przebiegu dożynek powiatowych,
Radny Stanisław Breza  zwrócił  uwagę  na wykaszanie  nieużytków,  szczególnie 
gminnych.
Ilona  Cyroń poinformowała,  że  koszenie  odbywa  się  raz  w  roku  i  obecnie  jest 
realizowane.
Przewodniczący zwrócił się do Wydziału Edukacji o przekazanie informacji ile szkół 
z terenu gminy skorzystało z ścieżki edukacyjnej – „Dróżka Kopruszka” w Przegędzy. 
                                  
Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
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Alina Kuśka                                                      Przewodniczący Komisji

          radny Ryszard Jonderko
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