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Protokół Nr 17/2020 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 22 czerwca 2020 roku 

  
Na zdalnym posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                
Obrady odbyły się zdalnie, 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. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 15/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 25 maja 2020 roku został przyjęty  
8 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”– głosowało 9 radnych.  
Protokół Nr 16/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 29 maja 2020 roku został przyjęty 
jednogłośnie 9 głosami „za” - głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał w sprawie: 
1) podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu, 
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ocena przyrodnicza 
fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich w miejscowości Czerwionka-Leszczyny”, 

3) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie                                 
od przetargowego trybu zawarcia umowy (Leszczyny), 

4) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie                                       
od przetargowego trybu zawarcia umowy (Czerwionka), 

5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego trybu zawarcia umowy (Palowice). 

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
Ad.4 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk przekazał informacje dot. projektu 
OZE. 165 wniosków jest w trakcie rozliczania, wypłacono 58 umów na 1,8 mln zł. 
Wykonano 100 odbiorów. Obecnie spływają dalsze dokumenty. Gmina rozwiązała 
umowę z firmą obsługująca pompy ciepła – te granty oczekują na nowy przetarg.  
Jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków i wymianę źródeł ciepła, to trwają 
odbiory.  Na bieżąco są likwidowane dzikie wysypiska śmieci.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak pandemia wygląda ze strony urzędowej. 
Naczelnik ZKO powiedział, że codziennie są publikowane informacje na stronie dot. 
zachorowań. Pracujemy na 2 zmiany. Interesantów przyjmujemy, zapewnione są 
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środki dezynfekujące, utrzymujemy reżim sanitarny.  
Radny Grzegorz Marek wspomniał o koszeniu rowu w Stanowicach przy ul. Zielonej 
i Kościelnej. Jest tam wąskie gardło, po deszczu woda przybiera bardzo szybko                     
i występują podtopienia. Jest tam duża hałda trawy, która blokuje wodę. On wie,                      
że nie jest to rejon naszej gminy, ale są to nasi mieszkańcy i należy to wywieźć. 
Lepiej żeby przeciwdziałać. Prosi żeby to załatwić.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że przekaże tą sprawę Burmistrzowi.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy to prawda, że jest problem z wypłatami dla 
mieszkańców dotacji z OZE, jeżeli chodzi o instalacje pomp ciepła.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że po rozwiązaniu umowy z firmą, która wykonywała 
nadzory nie możemy zamknąć procedur. Firma była bardzo nierzetelna.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał co dalej. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że będzie nowy przetarg na wyłonienie nowej firmy. 
Naczelnik ZKO dodał, że nowy inspektor dokona wszystkich procedur. Żaden                       
z mieszkańców nie zostanie beż środków, jeżeli nie zrobi niczego niewłaściwego.  
Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie jest projekt przyłączenia familoków 
do sieci ciepłowniczej. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że projekt stoi pod znakiem zapytania ze względu na 
pandemię.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy środki na ten cel nadal są zabezpieczone.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że tak, ale już wiemy, że są niewystarczające.  
Radny Gabriel Breguła zapytał jak gmina planuje zmienić ogrzewanie                                  
w jednostkach OSP. Mógłby być złożony wniosek o przyłączenie do gazu. 
Naczelnik ZKO powiedział, że w 6 jednostkach musimy wymienić piece. W tym roku                 
w Leszczynach i Palowicach. Pozostałe w latach następnych. Jeżeli będzie 
możliwość przyłączenia do gazu, to będziemy z tego korzystać.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że dobrzy by było złożyć wniosek drogą 
elektroniczną, żeby był pierwszy krok ze strony urzędu. Chodzi także o ośrodek 
zdrowia i szkołę w Przegędzy. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że dał zgodę, aby szkoła wystąpiła z wnioskiem                            
o przyłączenie.  Rozczarowująca odpowiedź dostał z gazowni i nie wiadomo kiedy do 
tego dojdzie.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że jeżeli chodzi o Przegędzę to może być to 
pierwszy kwartał 2023 r.  
Radny Artur Szwed powiedział, że wymiana pieców wiąże się z wymianą całej 
instalacji grzewczej, a to są duże koszty. 
Naczelnik ZKO powiedział, że w tych jednostkach są już instalacje zmodernizowane.  
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król poinformowała, że na stronie internetowej jest 
ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania wzdłuż ulicy Jesionka, Grabowej, 
węzeł Dębieńsko. Wyłożenie będzie trwało od 25.06. do 24.07 i będzie nietypowe. 
Jeżeli ktoś będzie chciał przyjść to będzie musiał się umówić. 13.07. planowana jest 
dyskusja nad planem, której przeprowadzenie miała umożliwić tarcza 4.0. Zastawia 
się w jaki sposób to zrobić. Trwają także prace na trzema innymi planami. 
Naczelnik Wydziału MG poinformowała, że trwa nabór rachmistrzów do spisu 
rolnego.    
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


