
Protokół Nr 33/2014
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 24 marca 2014 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. 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja o działalności Śląskiej Izby Rolniczej w 2013 roku oraz 

przedstawienie planów na 2014 rok.
4. Omówienie tematu dot. ograniczenia na terenie gminy niskiej emisji 

w zakresie osób  fizycznych.
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 32/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 24 lutego 2014 r. został przyjęty 
bez uwag 5 głosami "za". 

Ad.3
Radny Bogdan Knopik jako Przewodniczący Rady  Powiatowej  Śląskiej  Izby  
Rolniczej przedstawił informację na temat  o działalności Śląskiej Izby Rolniczej 
w 2013 roku oraz plany na 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko zapytał jak wygląda ścisła współpraca 
z rolnikami, jak oni odbierają Izbę.

Radny Bogdan Knopik odpowiedział, że Izby Rolnicze w kraju nie mają mocy 
ustawodawczej. Jest to tylko instytucja opiniująca. Jeżeli chodzi o instytucje 
wyższego szczebla, to Izba jest odbierana kiepsko. Jeżeli chodzi o rolników 
to bezpośrednia współpraca występuje w  takich obszarach jak wapnowanie 
czy atestacja opryskiwaczy.

Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał czy Izba myśli o rolnictwie 
ekologicznym.

Radny Bogdan Knopik powiedział, że jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne 
to odbyło się w tym temacie szkolenie.  W województwie śląskim są 192 
gospodarstwa ekologiczne, jednak w skali całej produkcji jest to niestety bardzo mały 
ułamek.  W programach rolno-środowiskowych nastąpiło ograniczenie do 10 ha, 
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na których można stosować ekologiczny pakiet rolno-środowiskowy. Izba wystąpiła 
o zwiększenie ilości hektarów. Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. 

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko powiedział, że chciałby aby gmina 
wyraziła chęć przystąpienia do programu ograniczenia niskiej emisji. Oczywiście 
następowałoby to stopniowo. Na dzień dzisiejszy rok 2000 był ostatnim rokiem 
przyjmowania wniosków na dopłaty do pieców ekologicznych. Należałoby do takiego 
programu powrócić. 

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że należy do tego tematu 
podchodzić bardzo ostrożnie.

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko stwierdził, że należy zrobić w tym 
temacie rozeznanie. 

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło dodał, że na razie była mowa o projekcie kwocie 
40 tys zł. Musimy liczyć się z tym, że koszty takiego programu będą ogromne.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że istnieje niebezpieczeństwo, 
że będziemy wymieniać nowe piece na takie same.  Jeżeli mamy wymieniać piec 
ekologiczny (bo takie już ma większość mieszkańców) na ekologiczny, to nie ma to 
sensu. Program taki miałby sens  jeżeli chodzi o solary, ale prawo nie pozwala na 
takie dotacje. 

Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek dodała, że program byłby też trochę 
niesprawiedliwy, ponieważ będziemy dofinansowywać  tych, których stać na takie 
inwestycje. A ci biedniejsi w dalszym ciągu pozostaną bez dofinansowania. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko stwierdził, że na dzień dzisiejszy 
możemy realizować dopłaty do oczyszczalni czy usuwania azbestu, nic poza tym.

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że dotacje to problem społeczny 
i więcej może być pominiętych, niż tych, co je dostali.

Ad. 5 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 

2013, 
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 
3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki,
4. zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach   z 

dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na stałe obwody głosowania,

5. zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 14 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
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Leszczyny na okręgi wyborcze,
6. przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”.

Radni "jednogłośnie" pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwal - głosowało 
7 radnych.

Ad.6
Radny Bernard Strzoda zapytał czy w urzędzie są wiadomości dotyczące budowy 
osiedla w Orzeszu, graniczącego z naszą gminą. Teren, na którym jest budowane 
jest podmokły, gleby nie przyjmują wody, poza tym teren jest pochylony i istnieje 
zagrożenie, że wody opadowe będą zalewały Palowice. Należałoby zainteresować 
się tym, jak maja rozwiązaną sytuacje opadów.

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko powiedział,  że  sprawę  należy 
rozeznać, zgłosić do gminy i zrobić zapytanie w tym temacie.

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko poinformował, że odbyły się oględziny 
dzikich wysypisk śmieci w rejonie Hasowych Dołów. Stwierdzono, że  na tych polach 
jest  17  punktów porzuconych  odpadów komunalnych,  w  tym  3  punktu  odpadów 
biodegradowalnych.  Są to odpady nie tylko sprzed nowej ustawy śmieciowej  ale 
i  nowe.   Poza  tym  powiedział,  że  jest  problem  z  niewykaszaniem  nieużytków. 
Ostatnio  na leszczyńskich polach zostało wypalone ponad 2 ha ugorów. Należałoby 
ścigać tych, którzy mają niewykoszone nieużytki. 

Radny Bogdan Knopik powiedział,  że  są  to  tereny prywatne i  można dojść  do 
właścicieli. Podobno ostatnio jedni właściciele dostali mandat, więc jeżeli to prawda, 
to należałoby znaleźć podstawę prawną. 

Kierownik Referatu ON Roman Gorzawski  powiedział, że mandat można dostać 
jedynie za wypalanie traw, nie za niewykoszenie. 

Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  wykonanych  przez  niego  dwóch 
prelekcjach o tematyce ekologiczno-przyrodniczo-łowieckiej dla Szkoły Podstawowej 
w Szczejkowicach oraz dla Szkoły Podstawowej  w Przegędzy, które odbyły się na 
Kanetowcu w Przegędzy.  
Następnie zapytał czy polepszyła się kwestia składania deklaracji śmieciowych przez 
mieszkańców.

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student odpowiedziała, że nadal brakuje ponad 
600 deklaracji. Obecnie jest w trakcie przygotowywania sprawozdania. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz        

Przewodniczący Komisji
       Radny Ryszard Jonderko
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