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Protokół Nr 40/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 25 czerwiec 2018 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, po czym przedstawił następujący 
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 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 6 radnych.  
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 39/2018 z posiedzenia Komisji z dnia 21 maja 2018 roku, został przyjęty                           
5 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 

 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału Mienia i Geodezji Katarzyna Pyszny przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, projekt 
dotyczy drogi – ul. Jasna w Bełku. 
 

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało      
6 radnych. 
 
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji                 
nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału Mienia i Geodezji poinformowała o wystosowaniu pism              
do właścicieli o wykaszanie terenów, na których rośnie barszcz Sosnowskiego. 
Poinformowała również o zmianach dotyczące szacowania szkód łowieckich, trwają 
prace nad zmianą ustawy i prawdopodobnie zadanie przejdzie do Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student poinformowała,             
że 29 maja br. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na wywóz i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Zgłoszono 2 oferty przez firmy Alba i Komart.        
Szacowano za 1 tonę odpadów koszt 410,40 zł brutto, oferty opiewały natomiast      
na kwotę 457,92 zł i kwotę 412,74 zł. 
Poinformowała również o zaostrzeniu przepisów ustawy o odpadach. 
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Radny Antoni Procek zgłosił sprawę dot. spalania na terenie Koksowni odpadów 
przywożonych spoza terenu gminy. 
 
Komisja zwróciła się o informację w sprawie prawdopodobnego spalania śmieci 
przywożonych spoza gminy na terenie Koksowni Dębieńsko. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Alina Kuśka          

 
 Przewodniczący Komisji 

         Radny Ryszard Jonderko 


