
Protokół Nr 13/2012

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

w dniu 20 lutego 2012 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. Omówienie sprawozdania z opracowania: „Stan środowiska w województwie 

śląskim w 2010 r.”
5. Informacja  w  sprawie  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Śląskiego 

w sprawie: Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich.

6. Sprawy bieżące.    
 

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

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał  w sprawie : 

- zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny  na rok 
2012,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane - 7 głosami „za”.

- zasad  i  trybu  udzielania  dotacji  celowej  dla  osób   fizycznych  ze  środków 
budżetu   gminy  pochodzących  z  wpływów  z  tytułu  opłat  za  korzystanie  ze 
środowiska  i  administracyjnych  kar  pieniężnych  za  przekroczenie  lub 
naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ szczegółowo  przedstawiła   zapisy 
regulaminu udzielania dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych 
na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków azbestowych 
lub materiałów zawierających azbest.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  aby  zwiększyć  kwotę  dotacji 
z 1.500 zł.  
Cecylia  Grzybek  zwróciła  uwagę,  że  w  przedmiocie  projektu  odbyły  się 
konsultacje.



Skarbnik GiM stwierdził, że być może można zmienić kwotę ale w tym zakresie 
muszą wypowiedzieć się prawnicy. Dodał, że będzie większa kwota dotacji ale 
mniejsza dostępność.
Przewodniczący zaproponował aby zwiększyć kwotę do 2.500 tys. zł.

Wniosek:
Członkowie Komisji przy 3 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” podjęli wniosek 
o zwiększeniu kwoty dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków do 2.500 zł.

Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad.4
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. EiZ przedstawiła sprawozdanie z opracowania: 
stan środowiska w województwie śląskim w 2010 r. (zał. do protokołu).
Uwag do treści przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  temat  dot.   projektu  uchwały  Sejmiku 
Województwa Śląskiego w sprawie: Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe  Rud  Wielkich  przekazany  przez  Zespół  Parków  Krajobrazowych 
Województwa  Śląskiego   celem  zapoznania  się  przez  Radę  Gminy  i  Miasta 
i przedstawienie ewentualnych  pytań i uwag.
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. EiZ  przedstawiła zapisy § 3 projektu mówiące 
o  zakazach  jakie  mają  obowiązywać  na  terenie  Parku,  zapisy  te  są  bardziej 
restrykcyjne iż ustawa o ochronie przyrody. 
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG zwrócił  uwagę  na  kwestie  dot.  ponoszenia 
skutków  finansowych  zapisów  powodujących  utratę  przez  właścicieli  działek 
posiadanych praw,  kto  będzie płacił  za obniżenie wartości  działki.  Tworząc nowe 
plany  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  ich  zapisy  będą  musiały 
uwzględniać  zapisy  uchwały  w  sprawie  Parku.  Zaproponował  aby  negatywnie 
zaopiniować projekt uchwały w sprawie Parku.
Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie wniosek w sprawie negatywnej 
opinii  dot. projektu uchwały w sprawie Parku.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 4 radnych.    

Ad. 6 
Przewodniczący Komisji poinformował o spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Rybniku 
dot.  gospodarki  odpadami  w  kontekście  wejścia  w  życie  nowej  ustawy  tzw. 
„śmieciowej”.
Komisja  zapoznała  się  z  informacją  o  przedsięwzięciach  proekologicznych 
realizowanych przez jednostki oświatowe (zał. do protokołu). 

Ad. 2
Protokół Nr 12/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia 2012 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 4 radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
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Alina Kuśka                                                        Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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