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Protokół Nr 26/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w  dniu 19 czerwca 2017 r. 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko, który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz 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 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9  radnych.           
 

Ad. 2                        

Protokół Nr 25/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                   
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 22 maja 2017 roku, został przyjęty przy 
jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 3 

Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 
1) wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu 

części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy, 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 
najmu, 

3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem                                               
na realizację zadań na dogach wojewódzkich, 

4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
W/w uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji poinformował, że 29 maja odbyła się wizja w terenie 
wzdłuż rzeki Bierawki, w której wzięli udział także przedstawiciele Regionalnej 
Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
Naczelni Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że mamy już odpowiedź                 
na pismo wystosowane do Dyrekcji i jest to odpowiedź wiążąca. Dyrekcja napisała,                                            
że od ul. Majątkowej w Bełku, aż do autostrady ma być wykonane czyszczenie rzeki 
Bierawki z gałęzi i powalonych drzew oraz udrożnienie koryta. Natomiast 
przywrócenie byłego koryta rzeki na odcinku ok 400 m ma zostać ujęte w budżecie 
Dyrekcji na przyszły rok, ze względu na brak środków na ten rok. W okolicach jesieni 
ponowimy w tej sprawie pismo do Dyrekcji. Jeżeli chodzi o oczyszczenie wlotu                  
do zbiornika Tama, to przekazano sprawę do Kompanii Węglowej.   
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Naczelnik ZKO dodał, że Regionalna Dyrekcja nie odniosła się w piśmie do odcinka 
rzeki w Czuchowie.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że przy autostradzie mamy zlewnię do rzeki 
Bierawki i należałoby się zwrócić do zarządcy autostrady o partycypowanie                               
w kosztach udrożnienia naszych rowów.  
Naczelnik ZKO powiedział, że jak najbardziej, można takie pismo wystosować. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że Spółka Wodna występowała                                             
z takim pismem do zarządcy autostrady i odpowiedź jest taka, że oni jakieś tam 
odcinki rowów utrzymują. Jednak warto do tego podejść również z punktu widzenia 
gminy. 
Przewodniczący Komisji poprosił o informacje dot. przebiegu dofinansowania                            
do wymiany źródeł ciepła.  
Naczelnik ZKO powiedział, że 25 kwietnia wpłynęły 143 wnioski, na dziś jest ich 200.                    
Do tej pory mamy podpisanych 12 umów. Wnioski na bieżąco są weryfikowane. 
Oczekujemy na zwiększenie środków. Ponadto mamy 23 wnioski na oczyszczalnie 
ścieków i dwa wnioski na usuwanie azbestu. 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy były wnioski o dofinansowanie od osób 
prowadzących działalność gospodarcza? 
Naczelnik ZKO odpowiedział, że były.  
Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń poinformowała, że zmieniła się ustawa                      
o wycince drzew i w związku z tym, została przygotowana w tym temacie informacja 
dla mieszkańców, z którą można zapoznać się na stronie internetowej urzędu.  
W sprawie likwidacji barszczu Sosnowskiego wystosowano pismo do Agencji Rolnej, 
która ma zobowiązać dzierżawcę do oczyszczenia terenu. Będziemy to monitorować.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student. przedstawiła informacje dot. wyjazdu na 
Komart, zorganizowanego dla mieszkańców gminy, który miał miejsce 2 czerwca. 
Wzięło w nim udział niecałe 30 osób. Jednak ci co pojechali na Komart byli 
zadowoleni z tego,  co tam zobaczyli. Cała instalacja zrobiła na mieszkańcach duże 
wrażenie.  
Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi to za maj wywieźliśmy 2027 ton 
odpadów, w tej masie był jeszcze popiół i już odpady zielone. Przetarg niestety 
odbędzie się najprawdopodobniej za rok o tym czasie, czyli o rok szybciej niż 
planowano. Tona odpadów kosztuje w granicach 400 zł. Wzrośnie także opłata 
marszałkowska.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał dlaczego po naszym terenie poruszają się inne  
śmieciarki. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że najprawdopodobniej jadą na składowisko. 
  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                 

 

 

Przewodniczący Komisji  

       Radny Ryszard Jonderko 


