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Protokół Nr 11/2015 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 25 stycznia grudnia 2016 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. Podsumowanie programu „Czynna Ochrona 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 10/2016 z 14 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało      
8 radnych. 
 
Ad. 3 
Pani dr Maja Głowacka z Pracowni Edukacji Żywej przedstawiła multimedialną 
prezentację podsumowującą program „Czynna Ochrona Przyrody w Lasach 
Nadleśnictwa Rybnik”. Głównym beneficjentem programy byli uczniowie z naszej 
gminy. W ramach programu odbyły się warsztaty stacjonarne, terenowe oraz 
badania. 24 listopada odbyła się konferencja podsumowująca program, podczas 
której zespoły młodzieży przedstawiły wyniki swoich badań. Podczas konferencji 
zaprezentowane zostały zalecenia ochronne dla badanych w czasie programu 
fragmentów lasów oraz określenie dalszych prac. Wśród zaproszonych gości byli 
obecni m.in. przedstawiciele RDOŚ i naukowcy. Koszt jaki gmina poniosła biorąc 
udział w programie to 7900 zł.  
Przewodniczący Komisji dodał, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik docenił 
wysoki poziom programu oraz wysoki poziom jego uczestników. Niektóre z projektów, 
które pokazali uczniowie będzie się starał wdrożyć w lasach Nadleśnictwa Rybnik.                        
Zapytał czy w przyszłości jest możliwość zorganizowania przez Pracownię 
podobnych warsztatów.  
Maja Głowacka odpowiedziała, że projekty te nie przewidują finansowania obsługi 
programów i to jest problem. Obecnie Pracownia zastanawia się nad jego 
rozwiązaniem.  
Naczelnik Wydziału EK Cecylia Grzybek powiedziała, że jest bardzo zadowolona, 
że szkoły profesjonalnie podeszły do tego, żeby wyszkolić  i uwrażliwić młodzież                                 
w tych tematach. Dodała, że dyrektorzy szkół mogą występować o środki na takie 
programy. 
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Ad. 4 
Komisja omówiła projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, 
2) 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, 

3) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia 
wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni 
miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”, 

4) przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących                          
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Czerwionce-
Leszczynach, 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do w/w projektów uchwał.  
 

Ad. 5 
Naczelnik Wydziału Ekologii Cecylia Grzybek omówiła streszczenie raportu                          
o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku. Streszczenie, jak i cały 
raport znajdują się w Biurze Rady. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że na następnej Komisji 
przedstawi szczegółowe sprawozdanie dot. gospodarowania odpadami komunalnymi 
za 2015 rok.  
Poinformowała, że zmieniły się kary nakładane na firmy zajmujące się wywozem 
nieczystości płynnych za spóźnienia w  sprawozdaniach.  
Dodała, że mieszkańcy są zadowoleni z aplikacji „Wywozik”.  
Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Rady Sołeckiej Sołectwa     
Przegędza dot. wniosku Prezydenta Miasta Rybnika o zmianę granicy 
administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-
Leszczyny. Chodzi tu o ulicę Robotniczą, która jest odgałęzieniem drogi 
wojewódzkiej 925 w kierunku Kamienia. Miasto Rybnik chce przejąć tą drogę, by móc 
wykonywać na niej bieżące roboty.  Rada sołecka nie wnosi sprzeciwu, aby 
wymienione we wniosku działki przekazać w granice administracji Miasta Rybnik. 
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek dot. przesunięcia granic.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że na następnym posiedzeniu przedstawi 
sprawozdanie dot. działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rybniku,                   
na terenie naszej gminy. Powiedział, że wg umowy schronisko ma obowiązek 
raportowania raz na kwartał oraz musi złożyć sprawozdanie roczne. Na następnym 
posiedzeniu powinniśmy również do stać do wglądu umowę zawartą ze schroniskiem 
na br. Pochylimy się również nad „Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w 2016 roku”. 
Naczelnik EiZ przekazała zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem Fundacji na 
rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, wykonawcą „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe " dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.                    

http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2014/raport2014.pdf
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2014/raport2014.pdf
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Po opracowaniu planu gospodarki będzie stworzona baza, w ramach tej bazy 
będziemy mogli zorientować się, w którym kierunku gmina ma pójść żeby przede 
wszystkim ograniczyć niską emisję.  Dokumentację będzie przyjmowała Rada, a po 
jej przyjęciu będzie ona obowiązywała dla wszystkich. Na bieżąco zbieramy ankiety 
od mieszkańców. Dokumentacja ta da nam możliwość sięgnięcia po środki unijne.  
Radny Bogdan Knopik zapytał kiedy będziemy znać te kierunki działania.  
Naczelnik EK powiedziała, że najpóźniej w listopadzie br. będziemy przyjmować ten 
dokument. Na pewno będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać. Nasz program musi 
być ściśle dostoswany do innych dokumentów t. j.: do naszej strategii, do programu 
ochrony powietrza dla woj. śl., do naszego gminnego i wojewódzkiego programu 
ochrony środowiska, do prawa energetycznego.  A i tak wszystko później będzie 
uzależnione od środków jakimi dysponujemy.  
 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że powiat wprowadził aktualizację ewidencji 
gruntów, która dot. również naszej gminy. Na tej bazie będą nowe decyzje podatkowe 
(niektóre na niekorzyść mieszkańców) i w związku z tym powinna być informacja 
publiczna, że to robi Powiat. Zdarzają się rozbieżności między naszym gminnym 
portalem mapowym a tym rybnicki.  
Sekretarz GiM powiedział, że mamy w tym temacie pewne niejasności i wystąpimy 
do Starostwa o wyjaśnienie całej sytuacji, a jednocześnie zbieramy szyki by 
przygotować te decyzje podatkowe.   
 

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz  
   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


