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Protokół Nr 31/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 23 października 2017 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko.  
 
Członkowie Komisji wzięli udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej                       
i Ładu przestrzennego, podczas którego Wicestarosta Powiatu rybnickiego omówił 
zadania remontowe i inwestycyjne wykonane na drogach i chodnikach naszej gminy, 
przedstawił także plany na przyszłość.  
 
Przewodniczący Komisji 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 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 30/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 25 września 2017 roku, został przyjęty 
jednogłośnie - 8 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Omówiono branżowe projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących       

od dnia 1 stycznia 2018 roku, 
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy, 
które zaopiniowano pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapytał czy zostało wykonane zaplanowane czyszczenie 
rzeki Bierawki. 
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że od ulicy Młyńskiej w Bełku                      
w kierunku autostrady rzeka Bierawka została wyczyszczona, pozostało kilka dużych 
drzew do usunięcia, ale do tego potrzebny jest ciężki sprzęt. Na dzień dzisiejszy nie 
zagrażają one spiętrzeniu się wody w rzece, będą one także usunięte. 
Przewodniczący Komisji poprosił, aby zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, by w projektowanym budżecie na 2018 rok ujęto 
zadanie związane z odtworzeniem koryta rzeki od mostu za cmentarzem                                     
w Czerwionce w górę rzeki.  
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Naczelnik ZKO przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków o dotacje dla osób 
fizycznych do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła.                      
Na dzień posiedzenia Komisji zarejestrowano 334 wniosków, podpisano 139 umów, 
zrobiono 70 odbiorów. Na przyszły rok zostanie około 200 wniosków do rozpatrzenia.  
Jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie to wpłynęło 47 wniosków, 20 odbiorów 
mamy zrobionych.  
Poinformował także, że w tym tygodniu na terenie gminy zostały zainstalowane dwa 
czujniki mierzące jakość powietrza, gdyż  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny dołączył do projektu Airly, pozwalającego na monitorowanie poziomu 
smogu w Polsce. Będzie na ten temat informacja na stronie internetowej urzędu.                      
Od  jutra wyniki pomiarów będzie można śledzić na internetowej mapie. Czujniki na 
rok mamy  za damo.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student zapoznała radnych z informacją na temat 
gospodarki odpadami. Nadal odbieramy bardzo duże ilości śmieci. Stawki                             
w przetargach kształtują się na poziomie 400 zł za tonę odpadów.  
Przewodniczący Komisji zapytał jaka będzie dotacja do Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych na 2018 rok.   
Przewodniczący RM powiedział, że związek złożył wniosek, jednak wysokość 
dotacji będzie zależała od Burmistrza.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                
 

 Przewodniczący Komisji  
 

        Radny Ryszard Jonderko 


