
Protokół Nr 38/2014
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 22 września 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 37/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 25 sierpnia 2014  r. 
został przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 6 radnych. 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 

dnia 1 stycznia 2015 roku,
4. wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji Czerwionka-

Leszczyny,
5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,

Radni "jednogłośnie" pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał - głosowało 
6 radnych.

Ad.4
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko  ponownie 
wspomniał  o  programie  edukacji  ekologicznej,  który  realizowany  będzie  przez 
Pracownię  Edukacji  Żywej  wspólnie  z  Nadleśnictwem  Rybnik  oraz  gminami 
i  powiatami,  w  okresie  od  1  października  br.  do  15  listopada  2015  roku. 
Poinformował, że odbyło się już spotkanie Pracowni Edukacji Żywej z dyrektorami 
naszych placówek oświatowych. W tym roku  przystąpi  8 grup do warsztatów oraz 
4 grupy przystąpią do projektu badawczego, który trwa jeden rok. Z kolei od  wiosny 
do udziału w programie jest zgłoszonych 30 grup.  Każda grupa to około 15-20 osób 
z placówek oświatowych.  Koszt tego programu to około 4 tysiące złotych. 
Następnie poruszył temat odpadów komunalnych.
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Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała,  że  cały  czas 
odnotowujemy  wzrost  odpadów  komunalnych.  Sam system gospodarowania 
odpadami funkcjonuje dobrze.  Odbyły  się  pierwsze  wyjazdy  w  teren  w  związku 
z  niezłożeniem  przez  mieszkańców  deklaracji  oraz  zakończyły  się  pierwsze 
postępowania  z  tym  związane.  Jednak  deklaracje  ciągle  spływają.   System  się 
finansuje.  Przewidujemy,  że  umowa  skoczy się  około  4  m-ce  wcześniej  i  trzeba 
będzie wcześniej ogłosić  nowy przetarg. 

Radny  Ryszard  Bluszcz zapytał  jak  zutylizować  materiały  ze  stodoły  pokrytej 
eternitem. 

Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  Cecylia  Grzybek  powiedziała,  że 
w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę starosty na rozbiórkę. Następnie musi 
wynająć  firmę,  która  ma  ludzi  przeszkolonych  w  zakresie  usuwania  materiałów 
zawierających  azbest. Nie wolno tego robić prywatnie.  Trzeba zatrudnić również 
fachową firmę transportową, która ten azbest wywiezie.  
Można  złożyć  wniosek o  zwrot  kosztów takiego  przedsięwzięcia.  Można  uzyskać 
70% kosztów utylizacji i demontażu oraz 100% kosztów transportu. 

Radny Bogdan Knopik poinformował, że wpłynęło pismo naszego Urzędu do 
Śląskiej Izby Rolniczej w sprawie przekwalifikowania 14 ha gruntów klasy trzeciej. 
Dotyczy to terenów przeznaczonych na budowę lotniska w Bełku. On, jako 
przewodniczący, został poproszony o przedstawienie opinii w tej sprawie. Jednak 
chce się on również zapoznać z opinią Komisji. Decyzję w tym temacie będzie 
podejmował Minister Ochrony Środowiska, Izba wystawia tylko opinię.  

Komisja stwierdziła, że jest zdziwiona tym, że są tam gleby klasy trzeciej, gdyż gleb 
tej klasy mamy w gminie mało. Przewodniczący zauważył, że szkoda, że nie było 
mowy o klasie gruntu, gdy temat lotnisko zaczęto ruszać. 
Poza tym teren ten jest narażony na penetrację  przez dzikie zwierzęta, uprawy są 
niszczone przez dziką zwierzynę. A także występuje tam podsychanie gruntu.

Radny Bogdan Knopik powiedział, że ujmie te uwagi w swojej opinii. 

Przewodniczący  Komisji po  raz  kolejny  przypomniał  o  organizowanej  dla 
mieszkańców wycieczce do RIPOKu, która ma odbyć się 4 października br. 

Omówiono  także  temat  związany  ze  zwierzyną  dziko  żyjącą,  w  szczególności 
z wychodzeniem zwierzyny między zabudowania oraz ze szkodami łowieckimi, które 
ta zwierzyna powoduje.

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
           Radny Ryszard Jonderko
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