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Protokół Nr 18/2020 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 31 sierpnia 2020 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. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 17/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 22 czerwca 2020 roku został 
przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za” - głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy, 

które zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
 
Następnie omówiono projekty uchwał w sprawie 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, które dot. zabytkowego krzyża                     
w Bełku, dachu kościoła w Palowicach oraz spalonego dachu na familoku przy                       
ul. Wolności. 
Padła propozycja, aby dotację dla Bełku i Palowic zwiększyć do 20 tys. zł każdą.  
Radny Michał Toman zapytał czy w ubiegłym roku również dotowaliśmy jakiś krzyż? 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król powiedziała, że był to inny krzyż, mniej 
rozbudowany.   
Przewodniczący Komisji zapytał jaki jest wkład własny na odbudowę tych 
zabytków. 
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że jeżeli chodzi o krzyż to pozyskano 27 ty. zł 
dotacji od konserwatora zabytków, będą także przeprowadzone zbiórki na ten cel. 
Całość zadania to koszt około 90 tys. zł.  
Naczelnik PP powiedziała, że jeżeli chodzi o Palowice, to mają 42 tys. zł wkładu 
własnego, wniosek do Burmistrz złożyli na 40 tys. zł. Zadania tego nie można 
podciągnąć pod odnowę czy renowację, można tu powołać się na zabezpieczanie                        
i utrwalanie substancji zbytkowej.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że w kościele tym przez 2 lata 
trwała wymiana dachu. Koszt tego zadania wyniósł 280 tys. zł. Dotacja z gminy to              
2 x 40 tys. zł. Po wymianie dachu można było przeprowadzić tylko wstępną 
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konserwację. Teraz po 3 latach musi być zrobiona pełna konserwacja. Dodał, że na 
Komisji Promocji został podjęty wniosek właśnie o zwiększenie tych dotacji. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że na familoki jest dotacja nasza oraz 
konserwatora zabytków. Wie, że Stowarzyszenie Luxtorpeda przeprowadziło, zbiórkę 
dla pogorzelców oraz otrzymało środki od JSW. Zapytał czy z tej puli mieszkańcy 
tego familoka mogą uzyskać dofinasowanie. 
Radny Michał Toman powiedział, że mogą z tego skorzystać tak jak wszyscy 
pogorzelcy. Wypada około 19 tys. zł. na rodzinę. 15 tys. zł należy rozliczyć                              
w fakturach, 4 tys. zł otrzymują w gotówce. Problem w tym przypadku jest ze 
Wspólnotą Mieszkaniową na tym familoku, która nie potrafi zrozumieć tych zasad                  
i chciałaby wszystko w gotówce. Jednak JSW nie może finansować inwestycji.                                   
Z innymi poszkodowanymi idzie to na bieżąco. 
Radna Jolanta Szejka zapytała czy nie prościej byłoby im przelać brakujące środki. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że to musi być pomoc personalna, nie na 
odbudowę. Gmina odbuduje budynek, Stowarzyszenie tego zrobić nie może.  
Naczelnik PP powiedziała, że kosztorys odbudowy tego familoku należącego do 
Wspólnoty jest na 660 tys. zł. 230 tys. zł to dopiero pierwszy etap. Pozostałe budynki 
będą odbudowane z budżetu gminy. Dodała, że mieszkańcy ci się buntują, ponieważ 
nie mogą skorzystać ze środków na remonty mieszkań, gdy dach budynku nie jest 
odbudowany. Oni nie mają do czego wrócić i czego remontować. 
Radny Michał Toman powiedział, że on to wszystko rozumie, jednak mamy 
pieniądze z JSW, które musza być rozdysponowane wg określonych zasad. 
Napisaliśmy wniosek do JSW wg danych podanych przez poszkodowanych w OPS                
i nie możemy tym dowolnie dysponować. Dla Stowarzyszenia łatwiej byłoby przelać 
gotówkę i sprawę zamknąć.  
 
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
Wniosek o zwiększenie dotacji do 20 tys. zł na remont krzyża w Bełku został podjęty 
przy 1 głosie wstrzymującym. 
Wniosek o zwiększenie dotacji do 20 tys. zł na remont dachu w Kościele                               
w Palowicach został podjęty przy 2 głosach wstrzymujących. 
 
Następnie Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk omówił projekt uchwały do 
wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji w sprawie przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody. Projekt ten został 
zaopiniowany pozytywnie.  
 
Ad. 4 
Naczelnik ZKO przekazał informacje dot. projektu OZE. Podpisaliśmy 461 umów, 
dokonaliśmy 368 odbiorów, wydaliśmy prawie 5 mln. zł. Małe opóźnienia są 
związane z pompami ciepła, jednak odbiory się odbywają. Należy pamiętać,                            
że wydział nie jest w stanie zrobić więcej niż 30 odbiorów w ciągu dnia.   
 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy na wspomnianym familoku tylko pół dachu 
spłonęło. 
Radny Michał Toman powiedział, że dach był spalony cały, na części od Wspólnoty 
jest już zrobiony.  
 
Radny Gabriel Breguła poruszył temat kapliczki słupowej w Przegędzy. Zapytał 
kiedy ten teren zostanie przejęty przez gminę od Skarbu Państwa.  
Naczelnik Wydziału MG Katarzyna Pyszny powiedziała, że jesteśmy w trakcie 
procedur. 
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Radny Gabriel Breguła powiedział, że ma nadzieję, że kapliczka w Przegędzy się 
nie zawali i że gmina o to zadba. 
Radny Artur Szwed powiedział, że osobiście tą kapliczkę remontował. Powinna ona 
wytrzymać jeszcze długie lata. 
Naczelnik PP powiedziała, że mamy program opieki nad zabytkami, w którym są 
wyznaczone obiekty, które mamy wpisać do rejestru zabytków. Kapliczka                              
w Przegędzy ma niskie walory architektoniczne. Gmina nie ma środków na remonty 
takich rzeczy.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że nie jest on za wydatkowaniem środków 
gminnych np. na malowanie dachu kościoła. Mamy obecnie ciężką sytuacje 
finansową, a parafia ma inne możliwości. On np. wnioskował o środki na remont 
placu zabaw i ich nie dostał.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że my dbamy o zbytki nawet bez 
interpelacji radnych. Po prostu cały czas trwa procedura przejęcia gruntu. 
Przewodniczący RM powiedział,  że w ubiegłym roku w Palowicach cały fundusz 
sołecki przeznaczono na plac zabaw i było to możliwe. Kościół nie jest obiektem 
gminnym i nie możemy go dotować, jeżeli możemy robić coś z funduszu, to to 
robimy. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że dzięki interpelacji wie na jakim gruncie stoi ta 
kapliczka. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że została ona wyremontowana rękami studentów.  
Radny Artur Szwed powiedział, że co roku wykonuje takie prace od ponad 20 lat                    
i nie tylko dot. one kapliczek. 
 
Radna Jolanta Szejka powiedział, ze jest zbulwersowana brakiem działania PWIK 
np. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na kanalizację, gdy są takie 
możliwości. PWIK nie robi nic. Poza tym awaria sieci goni awarię, a PWIK remontuje 
to po kawałku.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że temat ten będzie podjęty na następnym 
posiedzeniu, na które zostanie zaproszony przedstawiciel PWIK.  
 
Naczelnik MG poinformowała, że od jutra rusza spis rolny i prosi, żeby przypomnieć 
o ty mieszkańcom. Na naszym terenie mamy 1 rachmistrza.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


