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Protokół Nr 10/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 18 listopada 2019 roku 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadziła w zastępstwie Przewodniczącego Komisji radna 
Jolanta Szejka, która na wstępie powitała wszystkich, po czym przedstawiła 
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 projektu budżety na 2020 rok. 
5. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 14 października 2019 roku został 
przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:  

1) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu części nieruchomości, 

2) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego, 

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 
4) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach gruntowych 

niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych 
współwłaścicieli. 

Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Zapoznano się również z uzasadnieniami do projektów uchwał w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu  
górniczego „Ornontowice 1” oraz w obrębie Bełk. 
 
Ad. 4 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM przedstawił informacje dot. planowanego budżetu 
na 2020 rok w zakresie branżowo dotyczącym działalności Komisji. 
 
Ad. 5 
Anna Witała Wydz. ZKO zapoznawała z informacją na temat realizacji zadania dot. 
udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO przedstawił informacje dot. realizacji 
wypłat dotacji do wymiany pieców. Obecnie złożonych jest 625 wniosków, co daje 
kwotę 2.800.000 zł potrzebną do ich zrealizowania, przy obecnym stopniu 
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finansowania jest to 5-8 lat. Poinformował o planowanym czasowym zawieszeniu 
przyjmowania wniosków na wymianę pieców.  
Radny Marek Szczech zwrócił uwagę, że celowa byłaby zmiana regulaminu tzn. 
wykreślenie z regulaminu nowo budowanych budynków. 
Radny Gabriel Breguła poinformował, że nadal można kupić piec V klasy za ok.       
5 tys. zł. bez podajnika. 
Radny Bernard Strzoda poparł radnego Szczecha w zakresie zmiany regulaminu. 
Stwierdził, że nie należy rezygnować z tej formy dofinansowania dla mieszkańców. 
Naczelnik Wydz. ZKO przypomniał, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa do 
2023 roku wszyscy są zobowiązani do wymiany pieców. 
Radny Gabriel Breguła poinformował, że zgłaszano na Komisjach problem dot. 
padłych zwierząt, nie ma odpowiedzi w tym temacie. Zwrócił się z pismem w tej 
sprawie do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Terenów Wiejskich, po trzech 
tygodniach otrzymał odpowiedź, z którą zapoznał radnych. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że w tej sprawie są różne informacje             
a chodzi o to aby ujednolicić sposób postępowania. 
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że należy opracować gminny regulamin dot. 
usuwania padłych zwierząt 
 

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o opracowanie regulaminu dot. 
usuwania padłych zwierząt. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Alina Kuśka      

 

 
 

Przewodnicząca obradom Komisji 

                Radna Jolanta Szejka 


