
Protokół Nr 27/2013

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

w dniu 21 października 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. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 2 września 2013 r. został przyjęty 
bez uwag 7 głosami „za”. 

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

1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2013,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 
dnia 1 stycznia 2014 roku,przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na 
lata 2017 – 2020”, 

4. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjętego uchwałą 
Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010r.,

5. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu 
górniczego „Dębieńsko 1”  w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, 
Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, 
Dębieńsko i Bełk,

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił  zmiany w uchwale budżetowej oraz 
w WPF. Omówił także wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 
Stawki średnio wzrosły o 1%, co da gminie około 150 tys. zł.  Porównał je ze 
stawkami podatku w gminach sąsiednich. Poinformował, że od 2014 roku nastąpi 
zmiana zasad naliczania podatku rolnego. 

Radny Bernard Strzoda zapytał czy z podatku mogą być wyłączone lasy.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że nie ma informacji na ten temat, 
że poda je w najbliższym czasie.



Przewodniczący Ryszard Jonderko zapytał jak będą opodatkowane grunty klasy 
V i VI, czy nadal stawka będzie wynosić 0 zł. 

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że ta pozycja pozostaje bez zmian.

Radny Bogdan Knopik zapytał jak są opodatkowane drogi prywatne.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że zgodnie z ustawą drogi mogą być 
opodatkowane ale RM podjęła uchwałę aby zwolnić je z podatku. Informację na 
temat dróg bierze się z ewidencji gruntu Starostwa Powiatowego. W decyzji 
podatkowej jest wyszczególniona pozycja drogi prywatne i każdy mieszkaniec widzi, 
że nie jest ona opodatkowana. 

Naczelnik Wydziału EiZ Pani Cecylia Grzybek omówiła  Program Ochrony 
Środowiska, przedstawiła radnym jego streszczenie. 

Przewodniczący Ryszard Jonderko uznał, że należy wystosować wobec rolników 
ponaglenie do wapnowania gruntów.

Radny Bogdan Knopik poinformował, że istnieje dofinansowanie do  wapnowania, 
jednak rolnicy nie kwapią się aby po nie sięgnąć. Nie chcą spełniać wymagań. 
Powiedział, że zbiera on informacje na temat tego ilu rolników skorzystało 
z dofinansowania.

Przewodniczący Ryszard Jonderko stwierdził, że poprawiła się jakość wód 
powierzchniowych, jednak nadal najgorzej wygląda Bierawka. Uważa on, że w 50% 
do jakości wody w Bierawce przyczynia się Orzesze. Zauważył również, że nasza 
sieć wodociągowa jest w bardzo złym stanie, 50% kwalifikuje się do remontu. 
Również 70% kanalizacji deszczowej na odcinku 35 km należałoby wyremontować. 

Radny Bogdan Knopik powiedział, że PWIK zrobiło 17 km rur, tych które zamarzły 
w zimie. 

Naczelnik Wydziału EiZ Pani Cecylia Grzybek powiedziała, że raport zawarty 
w Programie przygotowała firma zewnętrzna, która pozyskuje dane z zewnątrz. 
Na bazie tego raportu został przygotowany program. Program ma konkretne ramy 
i musi współgrać z programami powiatu, województwa i  z  programem narodowym. 
W Programie Ochrony Środowiska są ujęte zadania, które gmina realizuje w celu 
wyeliminowania negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Radni podjęli decyzję, żeby nie opiniować uchwały w sprawie Programu Ochrony 
Środowiska, żeby  zapoznać się z programem bardziej szczegółowo.

Pozostałe projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie – 7 głosów „za”

Ad. 4
Przewodniczący Ryszard Jonderko poinformował, że sprawa dotycząca zakupu 
gruntu gminnego w Bełku została załatwiona pozytywnie – doszło do porozumienia 
stron. Przy okazji tej sprawy okazało się, że inni sąsiedzi cierpią z powodu braku 
dojazdu do pola.  

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że oczekiwania mieszkańców dotyczące zmian 
w planie zagospodarowania przestrzennego są duże. W związku z tym należy 
zabezpieczyć środki na otwarcie nowych planów i zmiany te przyspieszyć.



Przewodniczący RM  Marek Profaska powiedział, że są tereny, które można 
udostępnić mieszkańcom zmieniając plan. Uważa, że jeżeli w budżecie będą środki 
należy otwierać kolejne plany. 

Przewodniczący Ryszard Jonderko udzielił informacji na temat wystawy z okazji 
90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, której organizatorem były  Koła Łowieckie 
Rejonu Rybnickiego. Powiedział, że wystawa cieszyła się tak dużym 
zainteresowaniem, że przedłużono ją do 29 września. 

Elżbieta Student Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami poinformowała, 
że od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w związku z tym może nastąpić zmiana stawek za śmieci bez 
konieczności składania nowych deklaracji. Jest możliwość obniżenia tych stawek dla 
gospodarstw wieloosobowych. 

Przewodniczący RM Marek Profaska zauważył, że jest zbyt dużo odpadów 
biodegradowalnych, zwłaszcza w sołectwach, gdzie miało ich praktycznie nie być. 

Radny Stanisław Breza poinformował, że na zebraniu wiejskim padł wniosek aby 
wykosić teren od mostu na Bierawce w kierunku ulicy Kościelnej. Nie wie do kogo się 
o to zwrócić, ponieważ nie wiadomo czyj to jest teren.

Naczelnik wydziały MiG Pani Ilona Cyroń odpowiedziała, że jest to teren Agencji. 

Elżbieta Student Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami poinformowała 
o możliwości wyjazdu na teren  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Szczygłowicach. Wyjazd został zaplanowano na 8 listopada godz. 
9:00 na miejscu. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz                                              

Przewodniczący Komisji
           radny Ryszard Jonderko


