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Protokół Nr 27/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w  dniu 28 lipca 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 zmian do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do 

inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii budynkach i lokalach 
mieszkalnych. 

4. Sprawozdanie z realizacji wniosków o dotacje dla osób fizycznych                               
do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła.   

5. Przedstawienie pisma mieszkańców w sprawie składowiska. 
 

Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 6 radnych.           
 

Ad. 2                        

Protokół Nr 26/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                   
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 19 czerwca 2017 roku, został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 

Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk przedstawił członkom komisji  
propozycje zmian uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla 
osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska                     
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy.  
Naczelnik wyjaśnił, że niektóre z nich wynikaj z wyroku WSA w Katowicach dot. 
Programu ochrony powietrza. Chodzi o to, aby dopuścić do dotacji piece spełniające 
wymagania minimum V klasy, posiadające certyfikat wydany nie tylko przez 
jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie (jak było do 
tej pory), ale również inne jednostki akredytujące w państwie UE.   
Inne zmiany dot. zadłużenia wnioskodawców wobec gminy. Do tej pory warunkiem 
otrzymania dotacji jest brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności 
względem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Co było sprawdzane już na etapie 
złożenia wniosku. I jeżeli okazało się, że jakiekolwiek  zadłużenie istnieje, o czym 
często mieszkańcy mogli nie widzieć, od razu wniosek był odrzucony. Teraz chcemy 
zapisy zmienić na takie, że warunkiem zawarcia umowy dotacji jest brak zaległości                       
z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Co umożliwia wnioskodawcy uregulowanie wszelkich zaległości                         
do momentu podpisania umowy.   
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Zmianie ulegną także niektóry zapisy w załącznikach (oświadczeniach)                                 
do regulaminów wynikające m.in. z omówionych już zmian. Radni materiały otrzymali 
na piśmie wraz z zaznaczonymi wszystkimi zmianami (zał.). 
 
Ad. 4 
Naczelni Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że na dziś złożono                       
239 wniosków, podpisano 111 umów na kwotę 479 tys. zł. w tym roku podpiszemy 
147 umów. 5 umów nie zostało podpisanych, gdyż wnioskodawcy wycofali swoje 
wnioski i złożyli nowe na przyszły rok. Mamy np. jeden certyfikat na piec wydany                  
w Brnie - w kontekście proponowanych zmian. Zostały  wykonane 4 odbiory,                          
do których nie było uwag. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał o jakie dotacje ubiegają się mieszkańcy. 
Naczelnik ZKO powiedział, że 99 % wniosków jest na piece na paliwa stałe V klasy. 
Jedna osoba złożyła wniosek na przyłączenie do gazu, jednak warunki przyłączenia 
do sieci dostała na przyszły rok. Dlatego teraz wniosek wycofała i ponownie                        
go złożyła.   
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji poinformował, że dostał pismo, które jest uwagą do planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1 – etap2”,                        
dot. terenu zalesionego, który został przypisany w planie do składowiska. 
Mieszkańcy proszą, aby zachować istniejącą strefę ochronną wykonaną przez KWK 
Dębieńsko, bezpośrednio po zakończeniu robót związanych z usypywaniem ścian 
osadnika. Zadrzewienie skarp zostało wówczas wykonane na prośbę mieszkańców 
ulic przyległych do osadnika. W tej chwili, prawie 30letni drzewostan, stanowi barierę 
dla zanieczyszczeń pyłowych uwalnianych  ze składowiska.   
Radny Bogdan Knopik dodał, że plan przestrzenny nie uwzględnia w zapisach 
tego, co jest w rzeczywistości. Mieszkańcy oraz Rada Dzielnicy Dębieńsko złożyli                 
w tym temacie uwagi do Wydziału PGN. Chodzi o to, aby stan faktyczny przełożyć na 
plan. Została podjęta w tym temacie merytoryczna dyskusja. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda dodał, że problem ten jest dobrze 
uzasadniony i Burmistrz wie o tej sprawie. Uwaga została przez niego uwzględniona. 
Przy procedowaniu planu będziemy głosować również tą uwagę, a jak widać jest                   
w tej sprawie spójność.  
 
Komisja jednogłośnie poparła stanowisko Burmistrza, aby uwagę mieszkańców 
Dębieńska, dot.  rozszerzenia strefy ochronnej o obszar obejmujący zadrzewione 
północne i zachodnie skarpy osadnika, uwzględnić 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                 

 

 

Przewodniczący Komisji  

       Radny Ryszard Jonderko 


