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Protokół Nr 9/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 14 października 2019 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie działalności Firmy Komart. 
5. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
W związku z tym, że na posiedzenie Komisji nie przybyli przedstawiciele Firmy 
Komart, pkt. 4 został wycofany z porządku posiedzenia Komisji.  
 
Ad. 2     
Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2019 roku został 
przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:  
1) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup 

i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania polegające na 
instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi 
priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, 
Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs  - Naczelnik Wydziału 
ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że uzyskaliśmy środki zewnętrzne                             
i regulamin musi być podjęty uchwałą RM. Uzyskał on akceptację Urzędu 
Marszałkowskiego, obecnie do czwartku trwają jego konsultacje społeczne. 
Pewne zapisy zawarte w regulaminie założył Urząd Marszałkowski. Dodał, że od 
jutra rozpoczną się spotkania z mieszkańcami. Spotkania będą zamknięte dla 
wykonawców. Na pytania, na które nie będą w stanie odpowiedzieć na miejscu, 
przygotują odpowiedzi pisemne.  
Regulamin został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.   

2) wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy                  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że apel został wystosowany                 
w związku z nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, w której próbuje                 
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się pominąć konsultacje społeczne przy wydawaniu decyzji. Dot. obszaru 
specjalnego przeznaczenia. Apel został zaopiniowany pozytywnie przy dwóch 
głosach przeciw.  

3) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny – koszt całości prac to 60 tys. zł, 33 tys. zł dofinansuje 
gmina, 7 tys. zł to wkład własny, a 20 tys. zł dofinansuje Urząd Marszałkowski.  
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych - 
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  

 
Następnie przedstawiciele pracowni projektowych szczegółowo omówili projekty 
uchwał w sprawie : 
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 

górniczego „Dębieńsko 1” obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej – plan 
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy                                                   
i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk – została 
wyjaśniona także kwestia uwag złożonych do planu. Naczelnik Wydziału PP 
Lucyna Król wyjaśniła, że przedstawione uwagi nie mogły zostać uwzględnione, 
ponieważ nie pozwalają na to ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny”. 
Dodała, że każda ze zgłoszonych uwag musi zostać osobno przegłosowana 
przez radnych przed podjęciem uchwały.  

 
Ad. 4 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy jest u nas stosowana opłata adiacencka. 
Naczelnik Wydziału PP odpowiedziała, że nie.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy zostały podjęte kroki, aby przejąć teren,                       
na którym znajduje się kapliczka słupowa w Przegędzy.  
Naczelnik Wydziału PP powiedziała, że nie wie, gdyż tym zajmuje się Wydział 
Mienia i Geodezji.  
 
Przewodniczący RM  przedstawił krótkie sprawozdanie ze spotkania, które odbyło 
się 1 października w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. Poinformował,                 
że został tam wystosowany wniosek, aby profesjonalna firma przeprowadziła analizę 
wstępną kosztów i opłacalności budowy kompostowni na terenie naszej gminy. 
Zaproponował, aby wniosek ten został przegłosowany przez Komisję branżową.  
Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli przedstawiony wyżej wniosek.  

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

Przewodniczący Komisji 

                  Radny Adam Karaszewski 


