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Protokół Nr 22/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w  dniu 20 marca 2017 r. 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej listy 
obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko, który na 
wstępie powitał wszystkich obecnych oraz przedstawił porządek posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych                           

w Czerwionce-Leszczynach za 2016 r. oraz przedstawienie planów na 2017 r. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że punkt dot. informacji o działalności Śląskiej Izby 
Rolniczej w 2016 roku oraz przedstawienie planów na 2017 rok zostanie omówiony                     
na następnym posiedzeniu Komisji.  
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych.           
 

W związku z odejściem na emeryturę, członkowie Komisji pożegnali Panią Naczelnik 

Wydziału Ekologii Cecylię Grzybek, której serdecznie podziękowali za współpracę                     

i pomoc w realizacji wytyczonych zadań. 

 

Ad. 2                        

Protokół Nr 22/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami z dnia 20 lutego 2017 roku, został przyjęty jednogłośnie – głosowało               
9 radnych. 
 
Ad. 3 

Na posiedzeniu Komisji obecny był Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
pan Andrzej Pielorz, który przedstawił sprawozdanie z działalności spółki za rok ubiegły. 
Przedstawił także plan pracy na rok bieżący. Poinformował, że ściągalność składek wynosi 
95%.  Na rok 2017 plan składek przewidziany jest na poziomie 113 tys. zł. Przedstawił 
także kwoty dotacji jakie spółka otrzymała od Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 
Dyrektor ZGM Marian Uherek poruszył temat dot. uciepłownienia osiedla familoków. 
Powiedział, że familoki stwarzają problem smogowy, w niektórych z nich jest 
zamontowane nielegalne centralne ogrzewanie. Mamy koncepcję uciepłownienia kolonii                    
i Burmistrzowi został przedstawiony projekt jak to zrobić. Starej kolonii uciepłowniać nie 
będziemy ze względów finansowych, tam nadal będzie ogrzewanie piecowe. W planie 
wszystkie familoki mają zostać przyłączone do c.o. Problemem jednak są koszty 
przystosowania budynków do odbioru ciepła. Należałoby wymienić okna, docieplić stropy, 
zamontować instalację. Jeden familok to koszt około 100 tys. zł. Zadanie to byłoby 
podzielone na kilka etapów, szukamy na nie środków zewnętrznych. Jeżeli by się takie 
pojawiły, to zaczniemy od ulicy Kombatantów, gdyż tam jest wszystko gotowe. 



2 

Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy dostarczyciel ciepła mógłby partycypować                       
w tych kosztach. 
Dyrektor ZGM wyjaśnił, że na własnym majątku instalację musimy zrobić we własnym 
zakresie i partycypacja w kosztach Megawatu nie wchodzi w rachubę.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że dziś mamy program termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej i jako gmina cały czas staramy się ograniczać niską emisję.                        
A poza tym musimy się skupić na regulaminie dotacji do wymiany źródeł ciepła, gdyż                       
na to mamy zagwarantowane już środki.  
Radny Michał Stokłosa zapytał jakie jest zadłużenie mieszkańców w ZGM. 
Dyrektor ZGM odpowiedział, że ok 10 mln zł.  
 
Ad. 4 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-

Leszczyny a Miastem Rybnik, 

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
które zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji przedstawił zaproszenie firmy Komart do zwiedzenia 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  
Powiedział, że jeżeli chodzi o sprawę regulacji rzeki Bierawki to nie dostaliśmy w tym 
temacie żadnej odpowiedzi.  
Poinformował, że 28 lutego odbyło się kolejne spotkanie w sprawie regulaminu dotacji                
do wymiany źródeł ciepła.  
Katarzyna Pyszny z Wydziału EK powiedziała, że projekt został wysłany do organów 
opiniujących, a od jutra zaczynają się konsultacje społeczne. Jeżeli się nic nie zmieni,                     
to w kwietniu regulamin zostanie przyjęty. 
Wyjaśniła także, że będzie to jedna uchwała zawierająca trzy załączniki: regulamin 
udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych 
z demontażem i unieszkodliwianiem, regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych                              
do inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz regulamin 
udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych z montażem 
ekologicznych źródeł ciepła. Wszystkie regulaminy zostały ujednolicone tak, żeby były 
spójne.  
Radny Marek Szczech zapytał czy parafie mogą skorzystać z dotacji się do usuwania 
azbestu. 
Katarzyna Pyszny opowiedziała, że nie. 
Przedstawiła także dane dot. złożonych wniosków oraz udzielonych dotychczas dotacji.  
Naczelnik wydziału EK Cecylia Grzybek przedstawiła streszczenie sprawozdania stan 
środowiska w woj. śląskim. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                 

 

Przewodniczący Komisji  

       Radny Ryszard Jonderko 


