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Protokół Nr 4/2015 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 23 marca 2015 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. Sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych                                

w Czerwionce-Leszczynach za 2014 rok oraz przedstawienie planów                             
na rok 2015. 

5. Informacja o działalności Śląskiej Izby Rolniczej w 2014 roku oraz 
przedstawienie planów na 2015 rok. 

6. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół nr 3/2015 z 23 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
8 radnych. 
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji zapoznali się z branżowymi projektami uchwał, które zostały 
zaopiniowane pozytywnie.  
Szersza dyskusja dotyczyła projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku. Radni chcieli dowiedzieć się na 
co konkretnie idą pieniądze, jaka umowa nas obowiązuje, czy ile zwierząt zostało 
przekazanych do schroniska. 
Komisja podjęła wniosek, aby przygotować sprawozdanie z realizacji tego programu 
w roku ubiegłym. Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych.  
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych                     
w porządku obrad. 
 
Ad.4 
Radny Bernard Strzoda, przewodniczący Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
przedstawił sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych                  
w Czerwionce-Leszczynach za 2014 rok oraz  plan rzeczowy na rok 2015. 
Radny Marek Szczech poinformował, że wzdłuż ulicy Nad Potokiem jest ciek wodny, 
który jest bardzo blisko ulicy. Najprawdopodobniej będzie tam konieczność 
wzmocnienia skarpy, gdyż istnieje ryzyko, że nastąpi podmycie. Trzeba będzie tam 
zorganizować wizję lokalną.  
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Ul. Klimka – jest tam skomplikowana sytuacja, gdyż z jednej strony jest działka 
gminna, z drugiej powiat a środkiem leci rów należący do Spółki Wodnej. Człowiek, 
który od 20 lat o ten rów dba, zestarzał się i nie ma siły żeby to dalej robić. Prosił aby 
tam trochę korytek pozakładać.  
W rejonie ulicy Polnej bocznej są bardzo podmokłe pola i nie da się na nie wjechać. 
Trzeba by było wykopać tam 550 m rowu wzdłuż lasu. Lasy by się dołożyły ale nie 
ma wyceny, którą miał dostarczyć kierownik Spółek.  
Jest jeszcze sprawa Lasoków, gdzie ponoć w ogóle nie ma melioracji. 
Przewodniczący Bernard Strzoda powiedział, że przekaże te uwagi. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że mieszkańcy ulicy Biernota, których domy leżą 
przy rowie skarżą się, że rów jest ściekiem. Stoi tam woda i rozchodzi się duży fetor. 
Czy można by go było w przyszłości częściowo zarurować? 
Radny Jerzy Kapszewicz zasygnalizował, że w Stanowicach na Podgrabinie były 
kiedyś rowy, ale uległy one zniszczeniu m. in. przez stadninę koni, przez co 
gospodarz nie może wjechać na pole i go uprawiać.  
Radny Antoni Procek powiedział, że pan Suliga z Czuchowa ma pretensje, 
ponieważ prace na jego polu nie zostały dokończone i nie może też na nie wjechać.  
Przewodniczący Bernard Strzoda stwierdził, że jest tam poważny problem, jest 
bałagan na tych terenach. Próbowano to naprawić ale nie wyszło, gdyż stare i nowe 
urządzenia wykluczają się.  
 
Ad.5 
Radny Bogdan Knopik jako Przewodniczący Rady  Powiatowej  Śląskiej  Izby  
Rolniczej przedstawił sprawozdanie z działalności Śląskiej Izby Rolniczej                  
w 2014 roku oraz plany na 2015 rok. 
Dodał, że rok 2015 jest rokiem wyborczym. 
 
Ad. 6 
W sprawach bieżących: 
Elżbieta Student Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że jeżeli chodzi o śmieci,                       
to jest trochę problemów z nową ustawą, problemy są z interpretacją jeśli chodzi o te 
nadpłaty, bo teraz nadpłaty się nie stwierdza. Deklaracje są już ściągnięte. Za 2014 
rok będziemy korygować te deklaracje, które były złożone na zaokrąglenia. 
Zmieniamy stawki, jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe. Większych 
problemów nie ma oprócz tego, że śmieci jest dużo.  
Przewodniczący Komisji przedstawił informację w sprawie realizacji wniosku 
Komisji GKiŁP dotyczącego przygotowania zestawienia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nieruchomości, w rozbiciu na 
ilość mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo.  
Radny Marek Szczech podziękował i powiedział, że jest to bardzo dobry materiał. 
Zapytał od kiedy obowiązują nowe stawki dla działalności gospodarczej.  
Naczelnik GO odpowiedziała, że od marca.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że zwracają się do niego mieszkańcy 
Szczejkowic, gdzie dużo gruntu rolnego staje się lasem z powodu samosiejek,                       
co staje się problemem.  
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek właściciele gruntu decydują o tym                              
co chce mieć na tym gruncie. Może to powycinać ale zgodnie z prawem. Poza tym, 
jeżeli to nie jest ujęte  w Planie Urządzenia Lasu,  to to lasem nie jest.  



3 

Sekretarz GiM Józef Zaskórski  dodał, że ludzie zawsze mogą zrobić plan 
zalesienia, jeżeli nie chcą tego gruntu uprawiać.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że prawo mówi, że działka ma 
być w utrzymana w takim stanie, żeby nie zagrażała sąsiednim działkom, ale 
egzekucja tego prawa jest martwa.  Jeżeli ludzie zostawią pole odłogiem to przyroda 
robi swoje.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 

 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz       

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 Radny Ryszard Jonderko 


