
 Protokół Nr 14/2012

ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami 
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 

w dniu 26 marca 2012 r.

Na  posiedzeniu  obecni  byli  członkowie  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa, 
Leśnictwa   i  Gospodarki  Nieruchomościami  oraz  Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
i Ładu Przestrzennego oraz zaproszeni goście   wg załączonej listy obecności. 
Posiedzenie  rozpoczął  Przewodniczący  Komisji   Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa, 
Leśnictwa   i  Gospodarki  Nieruchomościami  - radny  Ryszard  Jonderko, który 
powitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Przedstawienie nowego Planu Aglomeracji.
4. Informacja  na  temat  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy,  w  związku 

z wejściem w życie ustawy o czystości i porządku.
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

        
Ad. 3
Przedstawiciel Firmy BRF omówił projekt Planu Aglomeracji.
Radny Ryszard Jonderko pytał o możliwości zmiany Planu Aglomeracji i możliwość 
objęcia Planem kolejnych obszarów.
Przedstawiciel Firmy BRF poinformował, że przy zmianie Planu obowiązuje taka 
sama procedura jak przy jego wprowadzeniu.  

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa   i  Gospodarki 
Nieruchomościami   „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowały  w/w  plan 
- 5 „za”,  
Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  „jednogłośnie” 
pozytywnie zaopiniowały w/w plan - 6 „za”.

Ad. 4
Piotr Łuc  Dyrektor ZDiSK przedstawił informację na temat gospodarki odpadami 
na terenie gminy, w związku z wejściem w życie ustawy o czystości i porządku oraz 
zakresu działań Rady w tym temacie. 

Ad. 5
Komisje  zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:

1) zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  celowej  dla  osób  fizycznych  ze  środków 
budżetu  gminy  pochodzących  z  wpływów  z  tytułu  opłat  za  korzystanie  ze 
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środowiska  i  administracyjnych  kar  pieniężnych  za  przekroczenia  lub 
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,

2) zmiany w uchwale  Nr  X/113/11 Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  z  dotychczasowym 
najemcą,

4) wyrażeni zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
6) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
7)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat             z 

dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Czerwionce-Leszczynach 
przy   ul. Kopalnianej 9.

Uwag  do  powyższych  projektów  nie  zgłoszono.  Komisje  zaopiniowały 
powyższe projekty pozytywnie. 

Ad. 6
Radny  Grzegorz  Płonka  Przewodniczący  Komisji  GKiŁP przedstawił  pismo 
skierowane  przez  Radę  Powiatu  Wodzisławskiego  z  prośbą  o  poparcie  działań 
sprzeciwiających się zamiarom zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – 
Chałupki  oraz  likwidacji  kolejowych  przewozów  pasażerskich  na  trasie  Rybnik  – 
Chałupki. 
Komisja poparła te działania i „jednogłośnie” – 6 głosami „za” podjęła wniosek 
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  najbliższej  sesji,  projektu  uchwały 
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Radny  Ryszard  Jonderko  Przewodniczący  Komisji  OŚRLiGN poinformował 
o  przeprowadzonej  prelekcji  dot.  ekologii,  która  miała  miejsce  na  terenie  ścieżki 
edukacyjnej w Przegędzy z udziałem dzieci ze szkół z Przegędzy i Stanowic. 
Zgłosił  również potrzebę  ustawienia koszy na terenie ścieżku edukacyjnej „Drużka 
Kopruszka”  w  Przegedzy,
Radny Marek Profaska zgłosił  problem  braku koszy na śmieci w Dębieńsku przy 
ul. Zabrzańskiej, Jesionka i Odrodzenia.
Radny  Ryszard  Jonderko poruszył  temat  dotyczący  wypalania  traw i  zagrożeń 
w związku z tym powstających. 
  
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
A. Kuśka 

Przewodniczący Komisji     Przewodniczący Komisji

radny Ryszard Jonderko      radny Grzegorz Płonka 
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