
Protokół Nr 6/2011

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

w dniu 29 sierpnia 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. Ochrona prawna remiz śródpolnych.
5. Sprawy bieżące.    

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

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

1) zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2011,
Radny Marek Profaska pytał czy analizowano wnioski o nowe, pojedyncze 
punkty oświetleniowe.
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że zakończyła się wymiana lamp 
energooszczędnych,  w przypadku  dokładania   nowych  lamp,  byłyby  to  już 
stare lampy.
Radny  Marek  Profaska  pytał   które  wnioski  dot.  dodatkowych  punktów 
świetlnych zostały uwzględnione.
Piotr Łuc poinformował, że nie jest w stanie tego określić.
Radny Grzegorz Płonka   poinformował  o złożonym wniosku dot. nowego 
punktu oświetlenia przy ul. Biskupa Pluty w Leszczynach.
Piotr Łuc stwierdził, że brak jest środków finansowych.

2) zmiany  uchwały  nr  XLII/510/09  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia   27  listopada  2009r.  dotyczącej  inkasa  podatku  od  nieruchomości 
i podatku rolnego,

3) przyjęcia  „Sprawozdania  za  2010  rok  z  realizacji  zaktualizowanego  Planu 
Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  lata 
2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 -2017”, 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.    

4) reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych,
Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK poinformował,  że  zbycie  dotyczy  działu 
gospodarki  odpadami,  jest  to  związane  z  wejściem w życie  nowej  ustawy 



o utrzymaniu czystości i porządku. Gminny zakład nie będzie miał możliwości 
uczestniczenia w przetargu na prowadzenie gospodarki odpadami na terenie 
gminy.
Radny Grzegorz Płonka pytał o wycenę majątku.
Piotr  Łuc poinformował, że rzeczoznawca wycenił wartość majątku, łącznie 
z zawartymi umowami na ok. 600 tys. zł. 
Radny  Bogdan  Knopik  stwierdził,  że  jest  to  bardzo  ważna  decyzja, 
gospodarka odpadami jest to zadanie własne gminy. Jaki gmina będzie mieć 
na to wpływ.
Piotr  Łuc  poinformował,  że Rada będzie podejmować decyzje  ile  brać  od 
jednego mieszkańca.
Elżbieta  Student  ZDiSK  dodała,  że  nowa  ustawa  przewiduje  wyłonienie 
odbiorcy odpadów od mieszkańców tylko w drodze przetargu. Ustawa wchodzi 
w życie 1 stycznia 2012 r., pierwszy rok jest okresem przejściowym, system 
ma w pełni  zadziałać   1  lipca  2013 r.,  gminne jednostki  mogą te  zadania 
wykonywać do 30 czerwca 2013 r. 
Radny Bogdan  Knopik  pytał  czy  pracownicy  i  związku  będą  brały  udział 
w negocjacjach z nabywcą.
Piotr  Łuc  poinformował,  że  zgodę  na  przejście  wyraziło  10  pracowników, 
wypracowano pakiet socjalny gwarantujący m.in. 3-letnie zatrudnienie.
Elżbieta  Student  dodała,  że  pakiet  socjalny  został  przygotowany  ze 
związkami  zawodowymi,  jest  integralna  części  umowy,  która  podlega 
negocjacji z przyszłym nabywcom. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.    
 

5) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego   dla  części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1”  w  obszarze 
obejmującym  fragmenty  dzielnic  Czuchów,   Czerwionka  oraz  Dębieńsko 
w Czerwionce – Leszczynach,
Radny Bernard Strzoda zwrócił  uwagę aby uwzględnić tereny strategiczne 
pod inwestycje gminne.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG poinformował,  że  wykonana  zostanie 
analiza planu z której wynikać będą kierunki przystępowania do zmian.
Radny Bogdan Knopik  pytał kiedy będą zmiany planu w innych dzielnicach.
Lucyna Król Naczelnik Wydz. UA  wyjaśniła, że to będzie wynikać  z oceny 
planu, w jakiej kolejności i na jakie obszary będzie dokonywana zmiana planu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.    

Ad.4
Przewodniczący  przedstawił  temat dotyczący  możliwości  ochrony prawnej  remiz 
śródpolnych,  które są bardzo cenne dla środowiska naturalnego. Nie tylko jest  to 
baza pokarmowa dla żyjących tam zwierząt ale również stanowi pewnego rodzaju 
mikroklimat.  Zmniejsza  w  sposób  naturalny  erozję  gleby.  Poinformował,  że 
dokonano  objazdu  kilku  remiz.  Stwierdzono,  że  niektórzy  dzierżawcy  terenów 
położonych obok remiz dopuszczają się samowoli wykonując sztuczne groble, przez 
co tworzą się duże zalewiska zatapiające drzewa, które obumierają.  Tworzą się tam 
nielegalne  wysypiska  śmieci,  następuje  masowa  wycinka  drzew.  Pytał  jakie  są 
możliwości prawnej ochrony tych terenów.  
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  Ekologii  i  Zdrowia poinformowała,  że 
remizy  są  to  grunty  które  są  czyjąś  własnością,  sprawy  własnościowe 
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regulowane  są  konkretnymi  przepisami.  W  przypadku  nielegalnej  wycinki 
drzew należy to zgłosić organom ścigania w celu podjęcia działań 
Po dalszej dyskusji w tym temacie ustalono, że nie można podejmować dodatkowych 
uregulowań  w  tej  sprawie  uchwałami  Rady,  gdyż  regulują  to  stosowne  ustawy. 
Zwrócono  uwagę,  aby  w  przypadku  zaobserwowania  nieprawidłowego 
gospodarowania tymi terenami zgłaszać to do odpowiednich służb.

Ad. 2
Protokół  Nr  5/2011 z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  13  czerwca  br.  został  przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 

Ad. 5
Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował o pozyskaniu przez gminę dotacji na 
usuwanie azbestu z  budynków komunalnych. 
Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  piśmie  mieszkańców  Leszczyn 
skarżących  się  na  działalność  toru  dla  quadów   w  okolicy  ul.  Dworcowej. 
Poinformował, że otrzymał odpowiedź w tej sprawie z której wynika, iż  działalność 
ww. toru została zakończona. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka      

            Przewodniczący Komisji

           radny Ryszard Jonderko
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