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Protokół Nr 1/2018 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu  10 grudnia 2018 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Adam 
Karaszewski, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący 
porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 2                        
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych, który zaopiniowała pozytywnie.  
 
Przewodniczący Komisji omówił wstępnie zakres działania Komisji w oparciu                   
o uchwałę przyjętą na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Komisji 
zwrócił uwagę na konieczność zweryfikowania dotychczasowego planu pracy Komisji 
ze względu na rozbudowę zakresu rzeczowego Komisji o zadania związane                           
z planowaniem przestrzennym. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner zaproponował, aby zorganizować spotkanie                               
z naczelnikami i wraz z nimi opracować plan pracy Komisji.  
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zakres 
planowania przestrzennego, to Rada musi raz na kadencję zbadać aktualność 
dokumentów planistycznych. Robi się to firmą zewnętrzną, żeby było to obiektywne. 
Przewodniczący Komisji zapytał, gdzie mógłby się zapoznać z Programem 
Ochrony Środowiska. 
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk wyjaśnił, że jest on umieszczony na stronie,                     
a także dostępny u niego w wydziale.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja będzie musiała określić, w którym 
kierunku będziemy iść  jeżeli chodzi o walkę ze smogiem czy gospodarkę odpadami.  
Adrian Strzelczyk przedstawił krótkie sprawozdanie dot. udzielonych dotacji oraz 
złożonych wniosków. Dodał, że potrzeby budżetowe to łącznie 2 mln 200 tys. zł.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że w takim razie środki mamy wyczerpane                
na 5 kolejnych lat. Dodał, że miasta ościenne wycofują się z tych dofinansowań.          
Dla klientów indywidualnych powstał program rządowy Czyste Powietrze. 
Grzegorz Wolnik powiedział, że siłami samorządu tego problemu nie rozwiążemy, 
tym bardziej, że zasób gminy jest zasilany piecami. Faktycznie jest program rządowy 
i w tym kierunku powinniśmy się zwrócić. Jako samorząd najpierw powinniśmy zająć 
się własnym zasobem, a mieszkańcom po prostu pomagać w składaniu wniosków                   
do WIOŚ. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że być może powinniśmy na razie skończyć 
przyjmowanie wniosków, bo jest ich zbyt dużo.  
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Andrzej Raudner powiedział, że trzeba się nad tym zastanowić. Poza tym trzeba się 
też zastanowić nad tym, na ile wymiana kotła na kocioł jest słuszna. 
Przewodniczący Komisji dodał, że pewnie będziemy musieli się zmierzyć                             
z podjęciem niepopularnej decyzji. Może będą programy, które będą mogły nam                  
w tym temacie pomóc.  
Grzegorz Wolnik powiedział, że mamy wniosek na termomodernizację                                    
i uciepłownienie 1/3 familoków, liczy że pozyskamy te środki, gdyż powinniśmy 
uzyskać dodatkowe punkty za konserwatora zabytków. 
Radny Marek Szczech zapytał co z budową sieci stacji bazowej T-Mobile                            
w Książenicach. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że wznawiają to postępowanie. Jesteśmy stroną                  
w sprawie więc możemy się odwołać, powinniśmy dostać informację o przebiegu 
postępowania. 
Radny Marek Szczech zapytał kiedy będzie decyzja w tej sprawie ze strony UM 
Knurów. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że mają na to minimum 30 dni, pytanie o jakie 
dokumenty UM Knurów się zwróci. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że w Przegędzy jest planowana sieć gazowa. 
Wynika to z wniosku złożonego przez prywatnego inwestora. W styczniu zostanie 
złożony wniosek do starostwa. Chciałby, żeby urząd złożył wniosek o warunki. Jeżeli 
by się udało, to w przyszłym roku ta inwestycja zostanie wykonana. Dobrze by było 
gdyby urząd złożył wniosek, że szkoła też się do gazu podłączy. 
Grzegorz Wolnik powiedział, że nie możemy tego zrobić, gdyż mamy trwałość 
projektu na termomodernizację. Nie możemy złożyć teraz zapotrzebowania na gaz, 
dopiero za 5 lat możemy się nad tym zastanowić. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że można złożyć wniosek na OSP. 
Przewodniczący RM powiedział, że najlepiej będzie gdy mieszkańcy będą składali 
wnioski o przyłączenie do gazu. 
Radny Michał Toman zapytał jak wyglądało dofinansowanie w ubiegłych latach. 
Adrian Strzelczyk powiedział, że realizowaliśmy około 100 wniosków na rok.  
Radny Bogdan Knopik poruszył problem dzików, mamy dziki na hałdach, blisko 
zabudować. Są duże zniszczenia. Tam nie ma możliwości odstrzału. Trzeba 
wypracować jakieś rozwiązanie. 
Andrzej Raudner powiedział, że w 2018 roku była zgoda na odstrzał ponad 400 
dzików w trzech kołach na naszym terenie. Dziś dzik przebywa cały rok na polach,                  
w lesie trudno go spotkać. Dochodzi do takiej anomalii, że dziki się bardzo szybko 
rozmnażają.  Poza tym od miesiąca myśliwi musieli złożyć broń i nie wykonują planu 
łowieckiego. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił się o opracowanie wykładni prawnej dot. tego kto 
jest zobowiązany do usunięcia padliny, która jest dobrem narodowym, a padnie na 
polu prywatnym. Jest to problem i chciałby uzyskać stanowisko Burmistrza w tym 
temacie. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     Przewodniczący Komisji 

                  Radny Adam Karaszewski 


