
Protokół Nr 20/2012

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

w dniu 3 grudnia 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 problemu związanego z pojawianiem się zwierzyny dziko żyjącej 

pomiędzy zabudowaniami sołectw i dzielnic.
5 Informacja  na  temat  dalszej  budowy  kanalizacji  na  terenie  gminy  i  miasta 

Czerwionka-Leszczyny.
6 Omówienie projektu budżetu na rok 2013.
7 Sprawy bieżące.

 

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

Ad. 2
Protokół  Nr  19/2012  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  z  Komisjami  Budżetu 
i  Finansów  oraz  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  w  dniu 
22 października 2012 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 

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

- zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.,
- ustalenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,
-  określenia  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

Przewodniczący  Komisji zwrócił  się  o  przedstawienie  składowych 
wpływających na wysokość opłaty tj. 12 zł.
Elżbieta  Student  ZDiSK poinformowała,  że  na  wysokość  opłaty  ma wpływ 
ilość wytworzonych odpadów i liczba mieszkańców, to daje 12 zł. Wzięto pod 
uwagę liczbę 40 tys. mieszkańców i jest tu obawa, że mieszkańców faktycznie 
zdeklarowanych  może  być  mniej  i  ustalona  opłata  nie  pokryje  wszystkich 
kosztów. 



Przewodniczący  Komisji   zaproponował  aby  w  mediach  przedstawić 
informację dla mieszkańców o sposobie wyliczenia opłaty.
Radny  Stanisław  Breza  zwrócił  uwagę,  że  niektóre  miasta  przyjęły  inne 
sposoby ustalania opłaty, od mieszkańca nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Grzegorz  Wolnik  Pełnomocnik  ds.  PRiG  wyjaśnił,  że  jest  to   najlepsza 
metoda dla gminy.
Elżbieta  Student  ZDiSK dodała,  że  większość  gmin  przyjmuje  właśnie 
metodę obliczania opłaty, uzależnioną od ilości mieszkańców.

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,

- ustalenia Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powyższe  projekty  uchwał  zostały  zaopiniowane pozytywnie  5 głosami  „za”, 
1 „wstrzymującym”.

- przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa Stanowice,
Radny Bogdan Knopik pytał  dlaczego sporządza się  plan tylko  dla  części 
Stanowic.
Grzegorz  Wolnik  Pełnomocnik  ds.  PRiG  wyjaśnił,  że  jest  to  obszar 
jednorodny,  gdzie jest  najwięcej  wniosków. Objęcie planem całych Stanowic 
wydłużyłoby czas realizacji plany, wymagałoby to licznych uzgodnień. Dodał, że 
dla części Stanowic obecny plan jest korzystniejszy.

- wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości gruntowych.

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 6 głosami „za”.      

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

Ad. 5
Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki przedstawił  informację na 
temat możliwości dalszej rozbudowy kanalizacji na terenie gminy. 
W  projekcie  budżetu  2013  roku  nie  pojawiły  się  środki  na  budowę  kanalizacji, 
rozbudowa sieci nie będzie możliwa bez środków zewnętrznych a najwcześniej takie 
środki  mogą  się  pojawić   w  2015  roku.  Zwrócił  uwagę  na  koszty  rozbudowy 
niedociążonej sieci kanalizacyjnej jakie spadną na mieszkańca.
Poinformował,  że  instalacje  przydomowe  traktowane  są  równoprawnie  z  siecią 
kanalizacyjną.

Ad. 4 
Omówienie problemu związanego z pojawianiem się zwierzyny dziko żyjącej pomię-
dzy zabudowaniami sołectw i  dzielnic,  zostało przesunięte na kolejne posiedzenie 
Komisji.

Ad. 6 
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Ustalono, że omówienie projektu budżetu na rok 2013 zostanie szczegółowo przed-
stawione na Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. 7
Roman Gorzawski  Kierownik  Referatu  Obrotu  Nieruchomościami przedstawił 
informację  dot.  działek  przy  ul.  Ks.  Pojdy  i  ul.  Czereśniowej  w  Leszczynach, 
przeznaczonych do sprzedaży, którą wstrzymano na wniosek Komisji.
Radny  Grzegorz  Płonka zwrócił  uwagę,  że  mieszkańcy  negatywnie  opiniowali 
sprzedaż tych działek. Działka przy ul. Ks. Pojdy nie posiada drogi dojazdowej.
Ilona  Cyroń Naczelnik  Wydz.  MiG wyjaśniła,  że  ustawa nie  blokuje  możliwości 
przetargu, w przetargu mogą uczestniczyć właściciele sąsiednich działek, dla gminy 
to jest korzystne bo działka nie ma przejazdu a trzeba ją utrzymywać. Dodatkowo 
biegnie tam jeszcze ciepłociąg. W przypadku działki przy ul. Czereśniowej, jest duże 
zainteresowanie ale jest to działka trudna do zagospodarowania. 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z przedstawionymi wyjaśnieniami przy 
3  głosach  „za”,  3  „wstrzymujących”  podjęli  decyzję  o  wycofaniu  wniosku 
wstrzymującego realizację podjętych uchwał o sprzedaży w/w działek. 

Przewodniczący Komisji przedstawił  informację  Naczelnika  Wydz.  Edukacji  dot. 
wykorzystania ścieżki edukacyjnej w Przegędzy przez placówki oświatowe z terenu 
gminy.  Zgłosił  również  sprawę  odnalezienia  sprawcy  umieszczenia  tablicy 
z oznakowaniem ścieżki rowerowej na głównej bramie na Kanetowcu.
Radny  Bogdan  Knopik przedstawił  informację  o  spotkaniu  z  rolnikami 
organizowanym przez Śląską Izbę Rolniczą w temacie aktualnej sytuacji podatkowej 
rolników.

                                  
Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka                                                      Przewodniczący Komisji

          radny Ryszard Jonderko
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