Protokół Nr 32/2018
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju,
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
w dniu 7 lutego 2018 roku
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - radny Ryszard Jonderko.
Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko na wstępie powitał wszystkich
obecnych oraz przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie
projektu
Uchwały
Sejmiku
Województwa
Śląskiego
w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich.
Ad. 1
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Omówienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Przewodniczący Komisji poinformował o spotkaniu z Kierownictwem Parku
w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy.
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG omówił temat uzgodnień projektu Uchwały
Sejmiku.
Lucyna Król Naczelnik Wydz. PGN udzieliła dodatkowych wyjaśnień. Poruszyła
kwestie granic Parku i ich ewentualnych zmian w zakresie terenu gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest przychylność z strony kierownictwa Parku.
Podsumowując spotkanie stwierdził, że gminy objęte Parkiem wynegocjowały swoje
plany rozwojowe, udało im się wyłączyć pewne tereny, w tym samym kierunku
powinna działać nasza gmina. Granice Parku są ruchome. Podjęcie decyzji o zmianie
granic na terenie gminy nie ma wpływu na procedowanie projektu Uchwały Sejmiku.
Radny Jerzy Kapszewicz pytał czy zapisy projektu Uchwały są wiążące dla gminy.
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że przy opracowaniu nowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy zapisy Uchwały będą wiążące. Tam gdzie
już są nowe plany, ich zapisy są wiążące.
Radny Wacław Brózda pytał jaki wpływ miałaby działalność Parku na ewentualne
uruchomienie kopalni.
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że obecna koncesja dla zakładu górniczego
jest uzgodniona z Dyrekcją Parku, poza tym jest to inwestycja celu publicznego.
Przewodniczący Komisji zaproponował aby wrócić do tematu granic Parku
na terenie gminy.
Radny Bogdan Knopik zwrócił się o przypomnienie jakie były propozycje granic.
1

Pełnomocnik poinformował, że było kilka wersji granic, jedna kreśliła je po granicy
lasu, najmniej radykalna próbowała wyłączyć osiedle Manhattan, firmę Łukosz oraz
zjazd z autostrady w Stanowicach.
Radny Leszek Salamon stwierdził, że Park Krajobrazowy powinien w naszej gminie
być i powinniśmy to bardziej wykorzystać dla promocji. Proponował również aby
pozostawić obecne granice. Były informacje, że w Parku nic nie można robić, a nie
potwierdziło się to. Park nie zaszkodzi w rozwoju gminy, najważniejszy jest człowiek
a człowiek musi żyć w czystym środowisku. Granice Parku prowadzone po granicy
lasu nie mają sensu, bo las sam się obroni. Teren nie straciły również swoich
walorów, jedynie można tu wyłączyć zjazd z autostrady, ale całe Stanowice nic nie
straciły. Proponował pozostawić granice bez zmian.
Radny Marek Szczech stwierdził, że należy zastanowić się co nam daje to,
że gmina jest w Parku, czy mamy jakieś dodatkowe fundusze z tego powodu?
Pełnomocnik poinformował, że nie przekłada się to na wymierne korzyści, w tym
dodatkowe fundusze.
Przewodniczący Rady dodał, że dobrze iż Park jest, ale należy wykorzystać ten
czas i urealnić nasze propozycje, zabezpieczyć nasze kierunki rozwoju. Proponował
wyłączyć z terenu Parku osiedle Manhattan, oczyszczalnię ścieków.
Po dalszej dyskusji członkowie Komisji przystąpili do głosowania uzgodnienia
projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
„Za” uzgodnieniem projektu uchwały Sejmiku oddano 1 głos,
„za” odmową uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku oddano 12 głosów,
3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Protokołowała:
Alina Kuśka
Przewodnicząca Komisji
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