
      Protokół Nr 1/2011

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 24 stycznia 2011 r.

Na posiedzeniu  obecni  byli  członkowie  Komisji  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej  listy  obecności.  Obrady  prowadził  przewodniczący  Komisji  -  radny 
Ryszard Jonderko, który powitał  wszystkich obecnych, życzył  wszystkim owocnej 
współpracy w nowej kadencji, a następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Omówienie planu pracy Komisji w kadencji 2010-2014.
4. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony porządek posiedzenia 6 głosami 
„za”.

Ad 2
Członkowie Komisji na posiedzeniu zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:

1) zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny     
         na 2011 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka- 

Leszczyny,
3) zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od  
         nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku,

Do omówionych wyżej projektów uchwał członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Radny Bernard Strzoda zapytał czy są osoby zainteresowane tą działką?
Pani Ilona Cyroń Naczelnik Wydz.  MG  odpowiedziała,  że przedmiotowa działka 
znajduje  się  w rejonie  zabudowań prywatnych  i  było  zainteresowanie  jej  kupnem 
w związku z tym ogłoszono przetarg.

5) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 w Książnicach,

Andrzej Raudner z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jest to racjonalne przedsięwzięcie bo 
zespół otrzyma subwencje wiejską, a więc większą od subwencji miejskiej. Dodał, iż 
w szkole są wolne pomieszczenia, które w chwili obecnej zostaną zagospodarowane 
i  nie wymagają one na dzień dzisiejszy dodatkowych nakładów.  Uzupełnił, że do 



Gimnazjum w Książnicach chodziły by również dzieci  z dzielnicy Kamień bo takie 
były deklaracje władz z Rybnika. 
Radny  Bernard  Strzoda  zapytał  czy  taka  pozytywna  deklaracja  na  utworzenie 
Gimnazjum w Książnicach występuje również ze strony rodziców ?
Andrzej  Raudner  z-ca  Burmistrza  odpowiedział,  że  rodzice  zdecydowali  o  tym 
jednogłośnie.
Radny Bogdan Knopik czy były w tym temacie prowadzone rozmowy z kuratorem ?
Andrzej Raudner z-ca Burmistrza odpowiedział, „ jest dziś odpowiedni klimat aby 
taki zespół utworzyć”.

6) zamiar  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  w  zespole  Szkół  Nr  3 
w Czerwionce-Leszczynach,

7) zamiar likwidacji Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-
Leszczynach.

Andrzej  Raudner  z-ca  Burmistrza wyjaśnił  na  wstępie,  że  celem tego  projektu 
uchwały jest utworzenie jednego wielkiego zespołu, w którym będzie jeden dyrektor 
i kilku zastępców. Taka sytuacja pozwoli na płynne regulowanie zasobami ludzkimi 
(nauczycielami), a  w kwestii finansowej powinna zaowocować za parę lat. 
Radny Grzegorz Płonka zapytał ile uzyskamy środków za takie zmiany?
Andrzej  Raudner  z-ca  Burmistrza  odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  jest  to 
bardzo trudne do policzenia.
Radny Bogdan Knopik  zapytał,  czy  obowiązuje  dziś  rejonizacja?  i  czy  dyrektor 
szkoły może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły?
Andrzej  Raudner  z-ca  Burmistrza  odpowiedział,  że  rodzice  chcąc  postawić  na 
swoim, meldowali dzieci w odpowiednim rejonie np. „u rodziny” aby zapisać dziecko 
do szkoły, do której chcieli.

Ad.3
Plan pracy Komisji  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami na lata 2010-2014.

1. Pozyskanie  w  większym  stopniu  środków  zewnętrznych  na  inwestycje 
i remonty związane z ochroną środowiska naturalnego.

2. Sprawy związane z rolnictwem na terenie naszej Gminy:
- opracowanie programu rozwoju obszarów wiejskich,
- prowadzenie  działań  w  kierunku   rozwoju  rolnictwa  ekologicznego 

(działalność edukacyjna rolników, współpraca ze służbami doradczymi),
- dążenie  do  likwidacji  uciążliwości  związanych  z  ugorami  na  terenie 

Gminy,
- zwiększenie  współpracy  z  Agencją  Nieruchomości  Rolnych  Skarbu 

Państwa- dotyczy szczególnie pól dzierżawionych na terenie Gminy,
- promowanie  terenów  gminy  znajdujących  się  w  granicach  Parku 

Krajobrazowego  Cysterskie  Kompozycje  Krajobrazowe  Rud  Wielkich 
(prowadzenie działań proekologicznych, rozwój agroturystyki),

- zwiększenie  współpracy  z  Kołami  Łowieckimi  dzierżącymi  tereny 
w Gminie Czerwionka-Leszczyny.
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3. Działania związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki melioracyjnej na 
terenie Gminy.

4. Przygotowanie  programów  wodno-ściekowych  dla  mieszkańców  sołectw, 
które  zostaną  pominięte  w  budowie  kanalizacji  w  Gminie  zgodnie 
z opracowanymi wariantami (budowa małych oczyszczalni ścieków).

5. Działania związane z prawidłowym gospodarowaniem odpadami w Gminie:
- prowadzenie  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  dla  środowiska  – 

szczególnie  odpadów zawierających  azbest  –  zgodnie  z  wymogami 
ustawy unijnej,

- wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- prowadzenie w większym stopniu oczyszczania z śmieci całej Gminy – 

dotyczy dzikich wysypisk śmieci,
- inwentaryzacja oraz zbiórka odpadów biodegradalnych.

6. Opracowanie  i  wdrożenie Gminnego Programu Ograniczenia  Niskiej  Emisji 
z uwzględnieniem dopłat do ekologicznych środków pozyskania energii.

7. Działania związane z prawidłową gospodarką związaną z zielenią w Gminie:
- opracowanie  i  wdrożenie  programu  ochrony  remiz  śródpolnych 

w Gminie z uwzględnieniem zwiększenia remiz na nieużytkach,
- ochrona istniejącego drzewostanu znajdującego się w granicach naszej 

Gminy – dotyczy nieuzasadnionej wycinki drzew.
8. Edukacja  ekologiczna  wszystkich  mieszkańców Gminy –  rezultatem czego 

jest  poprawa  środowiska  naturalnego,  w  którym  żyjemy,  pracujemy 
i odpoczywamy.

Opracowany plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

Ad. 4
Sprawy bieżące:

Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko  zapytał  jaka jest sytuacja mieszkań 
komunalnych?
Pan  Marian  Uherek  Dyrektor  ZGM  odpowiedział,  że  do  końca  maja  budynek 
socjalny będzie zasiedlony. Jego całkowity koszt wyniesie ok. 600 tys. zł. plus droga 
dojazdowa i zbiornik na szambo. Dodał, że otrzymamy w ten sposób 14 mieszkań, 
a koszt każdego z nich wyniesie ok. 50 tys. zł. Wspomniał także, iż w najbliższym 
czasie planowany jest kolejny budynek socjalny.
Przewodniczący  Komisji  Ryszard  Jonderko  poprosił  o  przedstawienie  na  rok 
bieżący planów proekologicznych.
Pani Cecylia  Grzybek Naczelnik Wydz.  EiZ odpowiedziała,  że ta  kwota  wynosi 
20 tys. zł. z przeznaczeniem na wydatki,  zakupy i inwestycje. Część środków jest 
przeznaczona na promocję, ścieżki proekologiczne jak: góra „Ramża” w Dębieńsku, 
czy zakupy np.:  dwóch pojemników na przeterminowane leki.
Radny Bogdan Knopik zapytał  jak wygląda sprawa rozgraniczania   i przejmowania 
dróg Skarbu Państwa?
Pani  Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydz.  MG  odpowiedziała,  że  te  zadania  są 
realizowane  sukcesywnie.  Pisane  są  pisma  w  tym  temacie  do  Wojewody 
o komunalizację      i przejmujemy drogi zgodnie z obowiązującą procedurą.
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Radny Bogdan Knopik zapytał jak wygląda  sprawa przejmowania dróg prywatnych 
na terenie gminy?
Pani  Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydz.  MG  odpowiedziała,  że  w  przypadku  dróg 
prywatnych  może  być  ona  przejęta  przez  gminę  po  uprzednim  jej  wydzieleniu. 
Dodała, że na to zadanie i odszkodowania w tym zakresie brakuje dziś odpowiednich 
środków finansowych. Dlatego w pierwszej kolejności realizowane jest to, co należy 
do Skarbu Państwa.

Wniosek  Komisji  o  przygotowanie  na  następne  posiedzenie  Komisji  planu 
rozgraniczania i przejmowania dróg przez Gminę.

Komisja przyjęła wniosek  jednogłośnie 6 głosami „za”.

Radny Bogdan Knopik zapytał czy posiadana koncepcja kanalizacji w gminie może 
przepaść?
Andrzej Raudner z-ca Burmistrza  wyjaśnił,  że koncepcja nie wygasa bo nie jest 
projektem.  Ponadto  dodał,  że  gospodarka  odpadami  to  nie  tylko  kanalizacja,  ale 
znacznie szersze zagadnienie związane z tym tematem.

Wniosek  Komisji  o  przygotowania  projektu  uchwały,  w  sprawie  ustalenia 
sposobu dofinansowania z budżetu gminy do usuwania azbestu przez osoby 
fizyczne.  

Komisja przyjęła wniosek  jednogłośnie 6 głosami „za”.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek 

              

                 Przewodniczący Komisji

                         radny Ryszard Jonderko
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