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Protokół Nr 29/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 21 sierpnia 2017 roku 

  
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 8 radnych.           
 

Ad. 2                        

Protokół Nr 28/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami z dnia 8 sierpnia 2017 roku, został przyjęty 6 głosami „za”,                  
1 „wstrzymującym”. 
 

Ad. 3 

Zapoznano się z Raportem o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 przestawionym przez Karolinę 
Jemiołkowską Wydział PFZ. 
Irena Kurdek Wydział ZKO przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 
roku 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008). 
   

W/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zgłosił temat dot. koszenia nieużytków 
Irena Kurdek Wydział ZKO przedstawiła sprawozdanie z realizacji wniosków o dotacje 

dla osób fizycznych do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła. 

Na dzień posiedzenia Komisji zarejestrowano 257 wniosków o dotację, przygotowano 
124 umowy, 4 przekazano do wypłaty.  
Środki zapisane w budżecie na ten rok pozwolą na zrealizowanie 143 wniosków.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student zapoznała z informacją na temat gospodarki 
odpadami. 
Radny Bernard Strzoda przedstawił plan dożynek powiatowych. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 

Protokołowała:                                                                                     
Alina Kuśka                Przewodniczący Komisji  

        Radny Ryszard Jonderko 


