
Protokół Nr 22/2013

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

w dniu 18 lutego 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 Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
      w   Czerwionce-Leszczynach za 2012 rok oraz przedstawienie planów na rok  
      2013.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 21/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia 2013 r. został przyjęty 
bez uwag 7 głosami „za”. 

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

- zmian  w  uchwale  budżetowej  na  2013  r.  oraz  zmian  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej w zakresie dotyczącym działalności Komisji,

Radny Stanisław Breza poruszył  kwestie  zmian związanych  z tworzeniem 
wydziału zajmującego się odpadami.
Radny Bogdan Knopik pytał czy planuje się zmianę wysokości opłaty.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG  zaapelował  aby  nie  wprowadzać  zmian, 
przejście jednego cyklu pozwoli ocenić czy potrzebne są korekty.

- miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  dla  obszaru  położonego  w  granicach  sołectwa  Bełk 
oraz zjazdu z autostrady A1,

- miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  terenu 
górniczego  „Dębieńsko  1”  w  obszarze  obejmującym  fragmenty  dzielnic 
Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach,

Radny  Marek   Profaska zwrócił  uwagę  że  w  planie  miało  być 
uszczegółowienie pewnych terenów, są zgłaszane wnioski mieszkańców. 
Lucyna Król Naczelnik Wydz. PP poinformowała, że w zakresie zgłaszanych 
przez mieszkańców Dębieńska zmian, mogą one być ujęte po zmianie studium.



Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG poinformował, że jest wniosek mieszkańców 
o  otwarcie  nowego  studium i  są  już  w tym  kierunku prowadzone działania. 
Na dziś nie można inaczej,  zapisy planu muszą być zgodne z uchwalonym 
studium.

- 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  przekroczenia  lub 
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,

- wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  najmu  nieruchomości  na  czas 
nieoznaczony  oraz  na  odstąpienie  od  przetargowego  trybu  zawarcia  tych 
umów.

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

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

Ad. 4
Andrzej  Pielorz  Kierownik  RZSW  przedstawił  informację  o  działalności  Spółki 
w 2012 r.  Ogólnie w 2012 r. przeprowadzono roboty na kwotę 341 tys. zł. z tego 
składki  stanowią  111  tys.  zł,  dotacja  gminy  220  tys.  zł.  i  dotacja  z  Urzędu 
Wojewódzkiego    10 tys. zł.  W poszczególnych miejscowościach wykonano:
Bełk – 2,4 km na kwotę 30 tys. zł.
Leszczyny – 2,8 km na kwotę 36 tys. zł.
Palowice – 1,2 km na kwotę 15 tys. zł.
Dębieńsko – 3 km na kwotę36 tys. zł.
Stanowice – 2,6 km na kwotę27 tys. zł.
Szczejkowice – 0,9 km na kwotę 58 tys. zł.
Przegędza – 1,1 km na kwotę 95 tys. zł.
Czuchów – 2,2 km na kwotę 27 tys. zł.
Czerwionka – 1,2 km na kwotę 13 tys. zł. 
Ściągalność składek z poszczególnych miejscowości była średnio na poziomie 94%. 
Plan przyjęty na 2012 r. został przekroczony i wykonany,  i rzeczowo  i finansowo. 
Plan na 2013 r. został przyjęty, jest on na poziomie  218 tys. zł. ale planowane jest 
pozyskanie dotykowych środków, tak jak miało  to miejsce w latach poprzednich. 

Ad. 5 
Radny Bogdan Knopik poruszył kwestie dot. stref konserwatorskich.
Lucyna Król wyjaśniła, że te kwestie uregulowane są w Planie ochrony zabytków 
przyjętym przez Radę w 2010 r. 
Radny  Ryszard  Bluszcz zgłosił  sprawę  dot.  rozbiórki  budynku  położonego 
w Szczejkowicach przy ul. Gliwickiej 38.
Lucyna  Król poinformowała,  że  tę  sprawę  należy  zgłosić  do  Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku.

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka                                                      

                    Przewodniczący Komisji
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          radny Ryszard Jonderko

3


