
Protokół Nr 21/2013

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

w dniu 28 stycznia 2013 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. Sprawozdanie z działalności Śląskiej Izby Rolniczej za rok 2012 i plany na 

2013 rok.
5. Omówienie problemu związanego z pojawianiem się zwierzyny dziko żyjącej 

pomiędzy zabudowaniami sołectw i dzielnic.
6. Sprawy bieżące.

 

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

Ad. 2
Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 3 grudnia 2012 r. został przyjęty 
5 głosami „za”,1 „wstrzymującym”. 

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

- zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. w zakresie dotyczącym działalności 
Komisji,

- uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorska 
i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,

- zmiany  uchwały  Nr  XXIV/290/12  z  dnia   14  września  2012  r.   w  sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w Palowicach,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 6 głosami „za”.

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

Ad. 5



Radny Bogdan Knopik Przewodniczący Rady Powiatowej  Śląskiej  Izby Rolniczej 
przedstawił sprawozdanie z działalności Śląskiej Izby Rolniczej za rok 2012 -  odbyło 
się 5 posiedzeń Rady Powiatu, 2 szkolenia rolników, 2 wyjazdy rolników do Stacji 
Doświadczalnej  w  Pawłowicach.  2012  rok  był  rokiem  obchodów  15-lecia 
samorządów  rolniczych  w  Polsce.  Poza  tym  zajmowano  się  również 
dofinansowaniem  do  wapniowania  gleb  oraz  opiniowano  plan  zagospodarowania 
przestrzennego  w  zakresie  dot.  Stanowic.  Ufundowano  po  raz  kolejny  również 
nagrody na turniej „Gwara śląska na wesoło”. 
W  2013  roku  również  planowane  są  wyjazdy  oraz  spotkania  informacyjno-
edukacyjne dla rolników. 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że obecnie lasy to fabryki drewna. Cały sezon 
w lesie są ludzie, pojawiają się motocykle, quady co powoduje, że zwierzęta szuka-
jąc spokoju wychodzą na pola, w coraz bliższe sąsiedztwo zabudowań.  
Radny  Bernard  Strzoda zgodził  się  z  tym  iż prowadzona  przez  człowieka 
działalności  w  obrębie  lasu  powoduje  przemieszczanie  się  zwierząt  ale  głównym 
powodem pojawiania się w różnych miejscach zwierząt jest zwiększona ich populacja 
i tu jest rola Kół Łowieckich, aby pracować nad jej zmniejszeniem.
Przewodniczący Komisji poinformował, że co roku opracowane są plany łowieckie 
i  w  2012  r.  te  plany  w  zakresie  ilości  odstrzału  dzików były  zwiększane.  Dodał, 
że sprawy dot. działalności Koła Łowieckiego można kierować na adres – Przegędza 
ul. Mikołowska 125. 

Ad. 6 
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ poinformowała  o  odpowiedzi  ze  strony 
Starostwa  Powiatowego  w  sprawie  drzew  na  Podgrabinie,  w  której  wskazano 
iż dokonane zostaną oględziny w terenie, jak tylko będą sprzyjające warunki.
Poinformowała  o   zmianach  w  uchwale  dot.  dofinansowania  do  przydomowych 
oczyszczalni i utylizacji azbestu. 
Członkowie  Komisji  ustalili,  iż  projekt  ten  zostanie  przedłożony  na  marcowe 
posiedzenie sesji Rady.  
Radny  Bernard  Strzoda poinformował  o  zamianach  administracyjnych 
w Nadleśnictwie Rybnik, z jego granic wyłączono Woszczyce.
                                  
Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka                                                      

                    Przewodniczący Komisji

          radny Ryszard Jonderko
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