
Protokół Nr 5/2011

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 13 czerwca 2011 r.

Na posiedzeniu  obecni  byli  członkowie  Komisji  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej  listy  obecności.  Obrady  prowadził  Przewodniczący  Komisji  -  radny 
Ryszard  Jonderko, który  powitał  wszystkich  obecnych,  a  następnie  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 w sprawie szkód łowieckich.
5. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja  przyjęła  „jednogłośnie”  przedstawiony  porządek  posiedzenia  -  głosowało 
7 radnych.

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami następujących uchwał:

- wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części  nieruchomości  komunalnej 
przekazanej  w  trwały  zarząd  Zakładowi  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach,

- wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników 
wieczystych,

- wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  na  rzecz 
dotychczasowego najemcy,

- wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy,

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwał.

Ad.4
Przewodniczący Komisji przedstawił informacje w sprawie szkód łowieckich 
na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  –  szkodę  należy  zgłosić 
w ciągu 3 dni w formie pisemnej. Poinformował o  możliwości współdziałania 
w  ochronie  upraw  przed  zniszczeniami  przez  zwierzęta  łowne,  pomiędzy 
posiadaczami uprawy, a kołem łowieckim,  poprzez zawiadomieni o dokonaniu 
zasiewu uprawy rolnej szczególnie narażonej na szkody. 

Ad. 2



Protokół  Nr  4/2011  z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  16  maja  br.  został  przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  przebiegu  wyborów  do  Śląskiej  Izby 
Rolniczej.  Przewodniczącym Powiatowej  Rady Izby w Powiecie Rybnickim została 
Bogdan Knopik.
Radny  Bogdan  Knopik omówił  cele  i  zadania  Izby  Rolniczej  oraz 
poinformował,  że drugą osobą z terenu gminy wybraną do Izby Rolniczej jest 
Pan Krystian Brząkalik. 
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  Ekologii  i  Zdrowia przedstawiła 
informację nt. obchodów Gminnego Dnia Ziemi.  
Przewodniczący  Komisji poinformował,  że  na  następnym  posiedzeniu 
Komisji omówiony zostanie temat dot. ochrony prawnej remiz śródpolnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Tadeusz Zientek      

            Przewodniczący Komisji

           radny Ryszard Jonderko
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