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Protokół Nr 33/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 22 stycznia 2018 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko.  
 
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 9 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 32/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 20 listopada 2017 roku, został przyjęty                       
7 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 3 
Omówiono projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia 
zasad obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości 
gruntowych stanowiących uprawy rolne, który zaopiniowano pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Katarzyna Pyszny pracownik Wydziału ZKO omówiła temat związany z powstaniem 
instytucji Wody Polskie. Wyjaśniła, że  na dziś nie mają one siedziby tam gdzie 
Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach, poza tym nie ma jeszcze 
osoby, która będzie zajmowała się naszym rejonem, dlatego też nie wiadomo,                   
jak będzie wyglądała sprawa  czyszczenia koryta rzeki Bierawki na dalszym odcinku. 
Następnie poinformowała, że gmina chce ruszyć z programem grantowym dla 
mieszkańców na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do 
produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Dziś został przyjęty 
zarządzeniem Burmistrza regulamin programu. Będzie można uzyskać do 100% 
kosztów kwalifikowanych netto. 95% stanowić będą środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego, a 5 % stanowić będą środki budżetu G i M 
Czerwionka-Leszczyny. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany.  
Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące instalacje: 

 instalacje fotowoltaiczne - do 5.500,00 zł netto za 1 kW, 

 instalacje solarne: 2 kolektory – do 10.000,00 zł netto,  
3 kolektory – do 12.000,00 zł netto, 4 kolektory – do 14.000,00 zł netto, 

 pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. - do 40.000,00 zł netto, 

 pompy ciepła do c.w.u. - do 9.000,00 zł netto. 
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Wnioski mieszkańców będą przyjmowane od 29 stycznia do 2 marca, gmina złoży 
wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego do 26 marca br. Na dziś 
mamy około 80 wstępnych deklaracji. Im więcej będzie wniosków złożonych przez 
mieszkańców, tym więcej gmina uzyska punktów.  
Radny Marek Szczech zapytał co ze wstępnym audytem energetycznym. 
Katarzyna Pyszny odpowiedziała, że do właściwego wniosku musi on być zrobiony. 
Jest to koszt około 300 zł i nie jest to koszt kwalifikowany.   
 

 W związku z tym tematem Komisja podjęła wniosek o wydanie opinii prawnej                           
czy radny Rady Miejskiej może ubiegać się o takie dofinansowanie.  

 
Katarzyna Pyszny omówiła  temat  realizacji wniosków o dotacje dla osób 
fizycznych do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła.  
Poinformowała, że 2017 r. złożono 387 wniosków, podpisano 155 umów z czego 
zrealizowano 138 (17 osób zrezygnowało). Na ten rok przeszło 189 wniosków, 
nowych złożono 60. Nasze środki pozwalają realizację 66 wniosków. Większość 
wniosków jest na wymianę pieców na paliwa stałe 
Radny Bogdan Knopik zapytał ile mamy budynków jednorodzinnych. 
Katarzyna Pyszny odpowiedziała, że nie mamy zrobionej takiej statystyki. 
Radny Bogdan Knopik zapytał jak wyglądają odbiory, czy wszystkie warunki są 
spełnione. 
Katarzyna Pyszny odpowiedziała, że przebiegają bez problemów. 
Radny Marek Szczech zapytał co w sytuacji awaryjnej, gdy komuś nagle zepsuje się 
piec. 
Katarzyna Pyszny odpowiedziała, że w każdym przypadku obowiązuje kolejka.  
Przewodniczący RM powiedział, że w takiej sytuacji Burmistrz ma związane ręce, 
musiałby być zmieniony regulamin. Może warto by było wyznaczyć jakiś % z puli 
środków na sytuacje awaryjne. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że w regulaminie jest taki punkt.                  
Na dzień dzisiejszy przerodziło to się już w patologię. Mamy bardzo dużo wniosków                       
o rozpatrzenie pozaregulaminowe i sami nie wiemy jak do tego podejść. Może trzeba 
by powołać w tych sprawach biegłego. 
Radny Marek Szczech powiedział, że w takim przypadku dobrze by było pójść                   
w stronę refundacji. Ktoś weźmie np. kredyt na wymianę pieca, ale będzie miał 
pewność, że gdy przyjdzie jego kolejka środki zostaną mu zwrócone. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że z punktu widzenia przepisów jest to niemożliwe.  
Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że nie jesteśmy w stanie każdemu wymienić 
pieca, nikt nie dawał gwarancji, że 100% wniosków będzie dotowanych.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                   
 

 Przewodniczący Komisji 
         Radny Ryszard Jonderko 


