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Protokół Nr 3/2015 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 23 lutego 2015 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.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja na temat realizacji Programu Czynnej Ochrony Przyrody w Lasach 

Nadleśnictwa Rybnik. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół nr 2/2015 z 26 stycznia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
8 radnych. 
 
Ad. 3  
Informację i prezentację w temacie przystąpienia do realizacji Programu Czynnej 
Ochrony Przyrody w Lasach Nadleśnictwa Rybnik, szkół z terenu gminy 
przedstawiła Maja Głowacka z Pracowni Edukacji Żywej z Rybnika. 
Jest to  projekt edukacyjny pod nazwą „Badamy, poznajemy, chronimy”, w ramach 
którego prócz realizacji projektów badawczych,  grupy dzieci i młodzieży biorą udział 
w zajęciach terenowych. Celem warsztatów odbywających się w lesie położonym 
najbliżej szkoły jest nie tylko zapoznanie ich uczestników z funkcjonowaniem lasu 
i podstawami nowoczesnej jego ochrony, ale przede wszystkim - pokazanie piękna 
i wartości najbliższej przyrody.   
Członkowie Komisji wyrazili zadowolenie z przystąpienia i realizacji takiego 
programu. 
 
Ad. 4  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty, 
Radny Marek Szczech pytał o procedurę kontroli masy, faktycznie 
dostarczanych odpadów. 
Elżbieta Student Naczelnik Wydz. GO poinformowała, że samochód musi 
być dwukrotnie ważony, jest karta przekazania odpadów i jest monitoring. 
Radny Bogdan Knopik pytał czy w naszej gminie też trzeba będzie 
zwiększać stawki. 
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Elżbieta Student poinformowała, że umowę mamy na 38 tys. odpadów,         
ta ilość skończy się ok. września br. Odpadów jest  więcej niż zakładano i 
trzeba będzie rozpisać nowy przetarg.  

3) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 
w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości            
i porządku w gminach, 

4) określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

5) wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości gruntowej, 
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
7) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego 
obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad. 
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących: 
Przewodniczący Komisji przedstawił informację ZDiSK w sprawie realizacji wniosku 
Komisji dot. zakup pojemników na psie odchody. 
Temat będzie kontynuowany. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 

 
Protokołowała       
Alina Kuśka         

Przewodniczący Komisji 

                 Radny Ryszard Jonderko 


