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Protokół Nr 14/2016 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 16 maja 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 13/2016 z 18 kwietnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                                            
8 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania, 

4) zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)                                 
i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny, 

5) zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny         
w 2016 roku, 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

Omówione  projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 
Ad. 4 
Elżbieta Student Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami omówiła sprawy 
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zwróciła uwagę na bardzo 
dużą ilość odpadów, co może spowodować iż kwoty i ilości śmieci wynikające            
z przetargu mogą zostać wykorzystane wcześniej niż zakładano. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na właściwy monitoring wywozu. 
Naczelnik Wydz. GO poinformowała, że posiadają program, który na bieżąco 
monitoruje  pracę śmieciarek. 
Naczelnik Wydziału Ekologii Cecylia Grzybek  przedstawiła projekt uchwały 
Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich. Poinformowała, że w 2012 roku wypracowano pewne 
stanowisko, które Rada Miejska przyjęła w formie uchwały, wszystkie te ustalenia 
zostały uwzględnione w projekcie uchwały województwa. 
Prosiła o przeanalizowanie tych dokumentów, to jest I etap i jest czas aby zastanowić 
się, czy istnieją zagrożenia wynikające z zapisów projektu. 
Przewodniczący Komisji pytał Naczelnik Wydz. Planowania czy widzi jakieś 
zagrożenia. 
Lucyna Król Naczelnik Wydz. PP stwierdziła, że w 2012 roku próbowano 
przewidzieć wszystkie zagrożenia. Mając plan zagospodarowania  przestrzennego  
jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo jego zapisy są wiążące. 
Naczelnik Wydziału Ekologii dodała, że zmierza to w dobrą stronę, złoża 
Dębieńsko 1 są zabezpieczone. Na dzień dzisiejszy nie ma uwag, wszystko             
co zostało wypracowane, zostało uwzględnione. Mimo to jeszcze raz zwróciła się       
o przeanalizowanie projektu i ewentualne złożenie uwag do końca maja. 
Radny Bogdan Knopik pytał o program ograniczenia niskiej emisji. Mieszkańcy     
nie mogą starając się o zewnętrzne dopłaty do wymiany pieca, czy 
termomodernizacji budynku  z powodu braku takiego programu. 
Naczelnik Wydziału Ekologii poinformowała, że robią dokument Program 
Gospodarki Niskoemisyjnej, który do końca listopada musi być przyjęty. 
Radny Bogdan Knopik poruszył  kwestie dot. planowania wprowadzenia opłat 
wynikających z dyrektywy przeciwpowodziowej 
Naczelnik Wydziału Ekologii poinformowała, że w tym zakresie wypowiedzieć 
musieliby się przedstawiciele PWiK. Dodała, że planowane są też opłaty za połacie 
dachowe. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Alina Kuśka  
   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


