Protokół Nr XLVI/18
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 14 lutego 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XLVI sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów, Przewodniczących Rad
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów oraz przedstawicieli mediów. (listy obecności stanowią
załącznik do protokołu).
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 15 radnych, nieobecny
był radny Grzegorz Płonka, radny Antoni Procek, radny Leszek Salamon, radny Artur
Sola, radna Izabela Tesluk oraz radny Grzegorz Wolny.
Poinformował, że 7 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Działalności
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, które miało na celu omówienie projektu Uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Przewodniczący
Komisji
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa,
Leśnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami radny Ryszard Jonderko przedstawił sprawozdanie
z tego posiedzenia.
Poinformował, że na posiedzeniu szczegółowo została omówiona treść uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego dot. Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich. Omówienia dokonał pan Pełnomocnik Grzegorz Wolnik
oraz naczelnik Wydziału PGN Pani Lucyna Król. Na liczne pytania członków Komisji
otrzymano wyczerpujące odpowiedzi. Podjęto wspólne stanowisko wszystkich trzech
Komisji poprzez głosowanie. Większością głosów: 10 „za”, 3 „wstrzymujące”
i 1 „przeciw” postanowiono odmówić uzgodnienia projektu uchwały. Ostateczną
decyzję pozostawia się do przegłosowania na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
Na tym Komisje zakończyły posiedzenie.
Ad. 2
1) Do projektu uchwały w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVI/513/18 w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, została przyjęta przy głosach 12 „za”
i 3 głosach „wstrzymujących” - głosowało 15 radnych.
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Radny Marek Szczech zaprosił wszystkich na spotkanie poświęcone tematowi
tragedii górnośląskiej, które odbędzie się za tydzień w restauracji „Książęca”
o godzinie 18tej.
Radny Ryszard Jonderko poprosił aby przedstawić jaki będzie dalszy ciąg działań
po przyjęciu przez radnych w/w uchwały.
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król powiedziała, że jeżeli uchwała ta przejdzie
w takim kształcie przez nadzór wojewody, następnym krokiem będzie wysłanie
do siedziby Cysterskich Parków propozycji granic z uzasadnieniem. Rada
Cysterskich Parków musi przeanalizować, czy ta propozycja granic jest zasadna.
Będziemy też powoływać się na to, że wcześniej były spotkania w tym temacie, były
przesyłane dokumenty, żeby można się było z nimi zapoznać, poddając pod
wątpliwość sens granic, które są. Jeżeli Rada Cysterski Parków uzna, że należy coś
zmodyfikować, to znowu będzie to przesyłane do wszystkich urzędów i instytucji
z prośbą o uzgodnienie. Jeżeli kiedyś nastąpi ten czas, że ta uchwała zostanie
podjęta przez Sejmik, kolejnym etapem jest przyjęcie planu ochrony parku i wtedy
te wszystkie obostrzenia zostaną zapisane już w konkretnych strefach. Strefy
te będą podzielone i konkretne zakazy będą wpisane w tym planie. Z informacji, które
otrzymaliśmy wynika, że przed przyjęcie takiego planu ochrony parku, wymagana
jest inwentaryzacja i waloryzacja całego tego obszaru, jest to proces długotrwały,
na który trzeba przeznaczyć dość dużą ilość środków.
Burmistrz GiM powiedział, że problemem jest to w jaki sposób tą sprawę
zaniechano od momentu jej rozpoczęcia. Dzisiaj będą olbrzymie koszty, które
ewentualnie ten plan ochrony parku pochłonie. My musimy patrzeć na to z punktu
widzenia statystycznego mieszkańca naszej gminy. Na razie się nic nie dzieje,
nie ma planu ochrony, więc konsekwencji dla mieszkańca nie ma. Musimy
monitorować to wszystko i skupić się na granicach. Jeżeli będzie możliwe, żebyśmy
mogli je weryfikować, to dobrze by było żeby ten plan obejmował wszystko to, co ma
walory i wartości przyrodnicze. Natomiast wyrzucić trzeba by było wszystkie te
nieścisłości, które przy okazji pierwszego wojewody, zostały tam zapisane np. bloki
na osiedlu manhattan. Te paradoksy trzeba by było wykluczyć i dobrze by było,
gdyby samorząd mógł o tym decydować. Nie ma szans, żeby to w tej kadencji udało
się zrobić, zobaczymy jakie działania będą podejmowane.
Poinformował, że otrzymał oficjalną informację dot. tego jaka działalność jest
rozważana w miejscu Koksowni, która 4 września kończy swoja działalność. Jedną
z propozycji jest zakład produkcji absorbentów węglowych. Jeżeli zostanie wyrażona
tak wola, to na następna sesję przygotuje on pełniejszą informację nt. tego zakładu.
Następnie powiedział, że dobrze by było gdybyśmy zaczęli głośno mówić o tragedii
górnośląskiej. Ma on wrażenie, że ten temat jest traktowany po macoszemu,
a rzeczywiście była to olbrzymia tragedia. Jest on po spotkaniu z jedyny z autorów
spotkania, o którym mówił radny Marek Szczech. Na spotkaniu tym będzie mówić się
o faktach, co się wydarzyło, jakie były konsekwencje, jaka jest prawda na ten temat.
Zachęca wszystkich do wzięcia w nim udziału.
Przewodniczący RM powiedział, że na łączonym posiedzeniu Komisji padła
propozycja, żeby wspólnie usiąść i przeanalizować propozycje zmian granic parku.
Myśli, że byłoby to zadanie jeszcze na tą kadencję. Ma prośbę, żeby Komisja
Ochrony Środowiska ten problem pilotowała.
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Ad. 11
Przewodniczący RM poinformował, że zgodnie z terminarzem następna sesja jest
23 lutego, przed nią odbędą się Komisje branżowe.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda
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