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Protokół Nr 8/2015 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 19 października 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. Sprawy bieżące. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo mieszkanek Leszczyn z prośbą                        
o zwiększenie środków na dokarmianie i sterylizację kotów wolnożyjących. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc wyjaśnił, że panie te mają podpisana umowę ze ZDiSK 
na dokarmianie tych kotów, jednak nie wolno ich wyłapywać, a co za tym idzie                        
i sterylizować. Gmina nie może pokryć kosztów sterylizacji, ale jeszcze skonsultuje to 
z prawnikiem. Można by te koty uznać za bezdomne i wtedy obowiązek ich 
sterylizacji spadł by na schronisko w Rybniku, któremu i tak płacimy, ale panie te nie 
chcą tych kotów oddać do schroniska.  
 
Następnie Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła tematy związane                      
z gospodarką odpadami. Powiedziała, że Wydział realizuje swoje zadania, na razie 
większych problemów nie ma. Przypomniała, że od 1 października wzrosły stawiki za 
śmieci i obecnie są roznoszone zawiadomienia. Poinformowała, że jesteśmy obecnie 
w trakcie kontroli z WIOŚ, która ma zakończyć się 23 października. Dodała,                          
że będzie rozsyłana do mieszkańców ankieta odnośnie zbiorników, które odbierają 
nieczystości płynne. Gmina musi mieć taki rejestr. Poinformowała, że rusza aplikacja 
„Wywozik”. 
Radny Marek Szczech powiedział, że mieszkaniec Książenic pali w piecu płytami 
odpadowymi firmy Classen, zapytał jak to ukrócić. 
Naczelnik GO powiedziała, że jest to zadanie Straży Miejskiej. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda u nas gospodarka niskoemisyjna. 
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek powiedziała, że firma, która się tym 
zajmuje, jest na etapie rozsyłania do mieszkańców ankiet. Będzie to duży dokument, 
który być może  będzie procedowany na sesji w czerwcu.  Dodała, że w imieniu 
Komisji spróbuje zaprosić na najbliższą sesję przedstawicieli tej firmy,                                           
by szczegółowo omówili projekt.  
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Przewodniczący Komisji przedstawił radnym notatkę służbową z oględzin w terenie  
na placu firmy „Carbo-Partner” sp. z o. o., przeprowadzonych w związku z licznymi 
skargami mieszkańców związanymi  z zanieczyszczeniem pyłem węglowym terenu 
przy  ul. Plebiscytowej w Czerwionce, w dniu 8 września br.   
Następnie Naczelnik EiZ odczytała pismo Ministerstwa Środowiska wystosowane                  
w w/w sprawie. 
 
Przewodniczący Komisji ponowił wnioski w sprawie postawienia tablicy ogłoszeń 
na targowisku w Czerwionce oraz w sprawie zakupu czytnika czipów. 
Radna Izabela Tesluk poprosiła o wycięcie drzewa przy drodze wojewódzkiej                        
w Szczejkowicach obok przystanku. Drzewo jest pochylone i może się w każdej 
chwili przewrócić.  
Radny Bogdan Knopik poprosił o informację jakie drogi zostały w gminie 
rozgraniczone i jakie środki na to przeznaczono oraz jakie dokumentacje są 
prowadzone.  
 
Ad. 3 
Protokół nr 7/2015 z 31 sierpnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
8 radnych. 
 
Ad. 4  
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 

1 stycznia 2016 roku, 
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej                                   
i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie 
Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz 
działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza, 

które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 
                                     
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz  
   

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


