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Protokół Nr 13/2016 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 18 kwietnia 2016 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. Informacja o działalności Śląskiej Izby Rolniczej w 2015 roku oraz 

przedstawienie planów na 2016 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 12/2016 z 14 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                                            
7 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie: 

1) ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny “Diament Biznesu”, 

2) zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)                                 
i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny – projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad 
sesji i przeniesiony na kolejną, gdyż musi zostać poddany procedurze 
konsultacji społecznych.  

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą. 

 
Omówione  projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
Ad. 4 
Radny Bogdan Knopik jako Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej przedstawił informację o działalności Izby w 2015 r. oraz plany na  2016 r. 
Powiedział, że w minionym roku odbyły się spotkania, szkolenia i wyjazdy. Dodał,                
że rok 2015 był rokiem wyborczym. W dalszym ciągu funkcjonuje program 
wapnowania gleb, do 2018 r. środki przewidziane na jego realizację to około 1 mln zł. 
Izba zajmowała się również szacowaniem szkód po suszy, jednak nasze 
województwo nie zakwalifikowało się do ogłoszenia klęski żywiołowej. W ubiegłym 
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roku nie brał udziału w szacowaniu szkód łowieckich. Dodał, że niedługo wejdzie                   
w życie nowa ustawa łowiecka.  
Jeżeli chodzi  o plany to Izba będzie organizowała wyjazdy czy spotkania. Ponadto 
może wysyłać  opinie do ministerstwa w każdym temacie interesującym rolników, nie 
ma jednak żadnych możliwości prawnych. 
Przewodniczący RM zauważył, że opóźnione są dopłaty bezpośrednie. Zapytał czy 
Izba to monitoruje, czy wie cos na ten temat. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że było to monitorowane, jednak jest to w gestii 
ministerstwa i Izba nie może tego przyśpieszyć. Na dzień dzisiejszy, aby pomóc 
rolnikom powstały linie kredytowe i  jest możliwość zaciągnięcia krótkotrwałego 
kredytu na bardzo korzystnych warunkach. 
Poinformował, że 8 marca odbyło się w CKE szkolenie Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Sala była przepełniona, a spotkanie obejmowało bardzo zróżnicowane 
tematy.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła działanie 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powiedziała, że przebiega                            
w sposób prawidłowy.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że w dalszym ciągu znajdujemy śmieci                     
w rowach, przeważnie wielkogabaryty. Zapytał czy może to być związane z tym,                                     
że  gospodarstwa nie złożyły deklaracji. 
Naczelnik GO odpowiedziała, że takich sytuacji nie ma. Być może pochodzą one                   
z działalności. Dodała, że kładziemy większy nacisk na selektywną zbiórkę, jeżeli  są 
jakieś udokumentowane nieprawidłowości to pouczamy  mieszkańców. Dodała,                     
że zmienia się krajowy plan gospodarki i do 2020 r. będziemy musieli przekazywać 
do recyklingu 50% odpadów, niestety my mamy ich coraz mniej. Do tej pory 
zebraliśmy 5,5 tys. ton odpadów komunalnych, jest to bardzo dużo i jeżeli nic się nie 
zmieni, pod koniec umowy nie sfinansujemy się. Umowę mamy zawartą na                            
45 miesięcy, jednak może nam jej braknąć.  
Naczelnik Wydziału EK Cecylia Grzybek poinformowała, że wpłynęło do urzędu 
pismo Dyrektora Parków Krajobrazowych dot. konieczności zaktualizowania projektu 
uchwały Sejmiku Woj. Śl. w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich.  Ewentualne uwagi do w/w projektu uchwały możemy 
wnieść do 30 dni od dnia otrzymania pisma. Wraca nam więc odłożona kiedyś 
sprawa. U nas swego czasu toczyła się prawdziwa walka, aby zmienić granice parku, 
żeby zmienić zapisy dot. pewnych ograniczeń nałożonych na nas, gdyż były one 
czasem absurdalne.  Projekt tej uchwały przygotowuje Dyrektor Parków, ale kieruje 
go do Marszałka. Marszałek zaś kieruje go Sejmiku Województwa i to on powinien do 
nas wystąpić o uzgodnienie. Poprosiliśmy Dyrektora Parków, aby wydłużył nam 
termin, gdyż musimy zweryfikować jak się te przepisy uchwały mają do naszego 
prawa miejscowego. Ponadto, żeby cokolwiek przedstawić Radzie musimy mieć 
wniosek Marszałka, a nie Dyrektora Parków.  
Radny Bogdan Knopik zapytał co z programem RYŚ. 
Naczelnik EK odpowiedziała, że program padł, gdyż żadne banki nie zgodziły się na 
uczestnictwo i nie ma komu realizować tego zadania.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że przymierzając się do przyszłorocznego 
budżetu myślimy o dopłatach do pieców. Ale nie wiadomo jak to ugryźć. 
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Naczelnik EK powiedziała, że gminy na to nie stać. Ewentualnie możemy mówić                       
o środkach zewnętrznych. Dajemy na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                  
i na likwidację azbestu. Dlatego właśnie RYŚ był świetnym do tego programem.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że przymierzamy się do Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji, ale nie będzie on w zasięgu osób fizycznych, a mieszkańcy ciągle się 
pytają o dopłaty. 
Naczelnik EK powiedziała, że mieliśmy konsultacje społeczne z PGN i PON i nikt nie 
złożył nam jakichkolwiek uwag. Jedynie Megawat okazał zainteresowanie.  
Radny Bogdan Knopik poruszył temat modernizacji ewidencji gruntów i wykazał 
jakie są absurdy, których nikt nie umie wyjaśnić. 
Przewodniczący RM powiedział, że jest po rozmowie z panem Zawadzkim                            
z Wydziału Geodezji Starostwa w Rybniku, który stwierdził, że nie robili oni żadnych 
zmian, dostosowują to jedynie do nowej ustawy. Jednak on pokazał mu                                          
w dokumentach, że zrobiono także zmianę klasyfikacji gruntów.   
Radny Bogdan Knopik powiedział, że jest wiele przypadków, gdzie mieszkańcy są 
niezadowoleni, ponieważ np. ogród mają zakwalifikowany jako teren mieszkalny. 
Wiąże się to z wyższymi podatkami.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że dobrze by było wystąpić do parafii, aby 
ogłosiła, że nie wolno wieszać nekrologów i ogłoszeń na kasztanowcach. Służy do 
tego tablica ogłoszeniowa.  
Naczelnik EK dodała, że dobrze by było wystąpić również do firm pogrzebowych, 
które takie nekrologi przygotowują, aby uczulali w tym temacie swoich klientów.  
 
Komisja podjęła wniosek, aby wystosować pismo do parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Czerwionce oraz firm pogrzebowych z prośbą o przekazanie 
mieszkańcom informacji, by nie wieszali nekrologów i ogłoszeń na kasztanowcach, 
gdyż służy do tego postawiona obok targowiska tablica ogłoszeniowa.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz  
   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrnJi2yJ_MAhXjNpoKHcY6CUQQ_UUIAg&url=http%3A%2F%2Fwww.noweserce.katowice.opoka.org.pl%2F&usg=AFQjCNH4Es5_76g2NpDSCNVJhDDrzZ1myQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrnJi2yJ_MAhXjNpoKHcY6CUQQ_UUIAg&url=http%3A%2F%2Fwww.noweserce.katowice.opoka.org.pl%2F&usg=AFQjCNH4Es5_76g2NpDSCNVJhDDrzZ1myQ

