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Protokół Nr 24/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w  dniu 24 kwietnia 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informacja o działalności Śląskiej Izby Rolniczej w 2016 roku oraz przedstawienie 

planów na 2017 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych.           
 

Ad. 2                        

Protokół Nr 23/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami z dnia 20 marca 2017 roku, został przyjęty jednogłośnie – głosowało               
8 radnych. 
 
Ad. 3 

Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 
1) zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu 
gminy – Irena Kurdek z Wydziału EK wyjaśniła, że uchwała zawiera trzy rodzaje 
dotacji. Traci moc uchwała z 2015 roku. Projekt jest po dwóch konsultacjach – 
uwagi złożyła OSP Dębieńsko Stare. Uchwała została zaopiniowana przez UOKIK 
oraz Ministerstwo Rolnictwa. Z uchwały wypadł zapis dot. możliwości podłączenia                     
do gazociągu lub ciepłociągu, w związku z tym znika zapis o konieczności 
przedłożenia oświadczeń. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Śl.                       
i wjedzie w życie po 14 dniach od opublikowania. Wnioski o dotacje mogą być 
składane dopiero po wejściu w życie uchwały. Wnioski nierozpatrzone w danym 
roku przechodzą na rok następny.  
Przewodniczący RM poprosił, aby po sesji ukazała się odpowiednia informacja                    
w tym temacie na stronie urzędu, w której zostaną podane dokładne terminy. 
Radny Bogdan Knopik zauważył, że dotacje można uzyskać również z WFOŚ. 
Przewodniczący RM zapytał czy dotacja z WFOŚ i nasza wykluczają się 
Irena Kurdek odpowiedziała, że z naszej strony się nie wyklucza, ze strony WFOŚ 
także nie.  

2) przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych                                     
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

3) przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych                           
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 



2 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar                       
w obrębie Bełk, 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar                                  
w obrębie Przegędza. 

Komisja omówione projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji przedstawił zaproszenie firmy Komart do zwiedzenia 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wyjazd radnych odbędzie 
się 12 maja o godzinie 14tej. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała, że jeżeli chodzi o wywóz 
odpadów, to za I kwartał br. jesteśmy na minusie, ilość odpadów przekroczyliśmy o niecałe 
100 ton. Obecnie ruszyła kampania edukacyjna w zakresie gospodarowania odpadami 
„Zielona Wyspa Śląsk”. W ramach kampanii odbył się już konkurs na prace ze śmieci,                        
20 maja odbędzie się uroczysty biwak na Kanetowcu wraz z imprezami, od 1 kwietnia były 
rozdawane budki dla ptaków i owadów oraz sadzonki, w zamian za elektrośmieci.                           
21 kwietnia laureaci konkursu, w ramach nagrody, pojechali do RIPOKu. Kampania 
zakończy się 6 października, wystawą prac wraz z rozdaniem nagród oraz koncertem 
zespołu Carrantuohill. 
Irena Kurdek poinformowała, że do Wydziału wpłynęły trzy uchwały intencyjne, apele do 
rządu o podjęcie działań wpływających na poprawę jakości powietrza.   
Przewodniczący RM poprosił, aby również przygotować taką uchwałę na najbliższą sesję 
Przewodniczący Komisji poinformował, że 26 kwietnia odbędzie się finał konkursu 
plastycznego „Ocalić od zapomnienia”. 
Poinformował także, że wpłynęło pismo mieszkańców w sprawie rozjeżdżania hałd przez 
motocross.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner wyjaśnił, że motocrossowcy jeżdżą tam bez 
pozwolenia. Jest to teren Kampanii Węglowej i zostało skierowane tam pismo w tej 
sprawie. Również przekazaliśmy sprawę do Komisariatu Policji. 
Radny Michał Stokłosa powiedział, że jest to szerszy problem. Na Ramży pod tym 
względem jest tragedia. Można zostać rozjechanym przez kłady czy motory itp. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w odpowiedzi na wniosek Komisji, wpłynęło 
pismo z Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Proponują oni spotkanie                
w tym temacie. Najlepiej byłoby przeprowadzić wizję w terenie.  
 
Ad.  4 
Radny Bogdan Knopik, jako Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej 
przedstawił informację o działalności Izby w 2016 r. oraz plany na  2017 r. Poinformował, 
że 23 marca 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Rybnickiej                            
i Raciborskiej w inspektoracie weterynarii  w Raciborzu. 13 maja ubiegłego roku odbyło się 
wlane zebranie. Została oddana do użytku siedziba Śląskiej Izby Rolniczej w Świerklańcu. 
Kolejne walne zebranie odbyło się 12 grudnia, na którym odbyły się uroczystości 20-lecia 
samorządu rolniczego. Został też wtedy ustalony budżet Śląskiej Izby Rolniczej. Jest to 
część podatku rolnego, z naszej gminy to około 10 tys. zł. Poinformował także, że ma 
dojść do połączenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ora Agencji Rynku 
Rolnego i tu toczy się spór o to, gdzie zostanie utworzona siedziba. Mówi się tu                              
o Częstochowie, jednak jako Śląska Izba Rolnicza nie wyrażamy na to zgody. W grudniu 
wszystkie Rady Powiatowe sprzeciwiły się temu, podjęły uchwałę i wskazały miejsce 
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powołania Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Katowicach.  Jeżeli chodzi                           
o rozporządzenie, które jest w sejmie, to jest tam wskazany Mikołów jako miejsce tego 
Ośrodka. Jednak to rozporządzenie nie jest jeszcze przyjęte. Wszystko rozegra się w tym 
tygodniu. Nadal jest dotacja do wapnowania i rolnicy z tego korzystają. Nie uczestniczył                         
w zeszłym roku w żadnym szacowaniu strat, jeżeli chodzi o szkody myśliwskie, właściwie 
od dwóch lat nie ma interwencji. Niedługo  odbędzie szkolenie dla rolników, chodzi                           
o wejście PROW-u. Było także szkolenie w Lyskach  nt. szkód łowieckich.  
Przewodniczący Komisji dodał, że nie weszła nowa ustawa odnośnie odszkodowań                     
za szkody łowieckie i nie wiadomo kiedy wejdzie. Nadleśnictwo Lasów Państwowych 
dostało wytyczne, że to oni  będą szacować szkody.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

       Radny Ryszard Jonderko 


