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Protokół Nr 38/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 16 kwietnia 2018 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko.  
 
 
Przewodniczący Komisji 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 2017 roku oraz 

przedstawienie planów na 2018 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Zaproponowany nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 36/2018 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 19 marca 2018 roku, został przyjęty                           
jednogłośnie 7 głosami „za”– głosowało 7 radnych. 
Protokół Nr 37/2018 ze wspólnego posiedzenia  Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ładu Przestrzennego z dnia 26 marca 2018 roku, został przyjęty                           
jednogłośnie 7 głosami „za”– głosowało7 radnych. 

 
Ad. 3 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny                   
i Przegędza, 

2) zmieniająca uchwałę Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r.           
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

3) zmieniająca uchwałę Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r.           
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                     
i zagospodarowania tych odpadów,    

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

 
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
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Ad. 4 
Radny Bogdan Knopik, który jest Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej,  
przedstawił informację o działalności Śląskiej Izby Rolniczej w 2017 roku oraz plany 
na 2018 rok.  
Omówiono także problemy związane z szacowaniem szkód, które wynikły                                 
z nowelizacji ustawy łowieckiej. Obecnie będzie to robił nasz Wydział, a nie jak 
wcześniej koła łowieckie. Szkolenia dla komisji, która miałaby szacować szkody, 
Nadleśnictwo będzie organizowało we wrześniu, a szkody są teraz. 
Przewodniczący Komisji potwierdził, że obecnie głównym szacującym jest gmina. 
Zapytał jaka będzie procedura szacowania szkód. 
Naczelnik Wydziału M i G Katarzyna Pyszny powiedziała, że jesteśmy w trakcie 
przygotowywania Zarządzenia Burmistrza. Biuro Prawne pomaga nam ten problem 
rozwiązać. Cały czas myślimy jak to zrobić. Być może teraz będziemy jakoś 
dokumentować szkody, robić zdjęcia, a potem spisywać protokoły i prowadzić dalsze 
postępowanie.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących. 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że jeżeli chodzi                         
o  odnawialne źródła energii, to wpłynęło już 657 wniosków. Kolejne przyjmowane są 
na listę rezerwową. Jeżeli chodzi o dotacje do wymiany pieców, to z zeszłego roku 
zostało nam do realizacji 115 wniosków, w tym roku mamy ich już 230, które przejdą 
na lata przyszłe. Wnioski cały czas spływają. Dotacje do oczyszczalni czy usuwania 
azbestu realizujemy na bieżąco  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                   

 
 Przewodniczący Komisji 

         Radny Ryszard Jonderko 


