
      Protokół Nr 2/2011

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

w dniu 24 lutego 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,  a  następnie  przedstawił 
porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z rozprawy administracyjnej w Katowicach w sprawie przyszłej 

kopalni „Dębieńsko1”.
5. Sprawozdanie  z  działalności  Rejonowego  Związku  Spółek  Wodnych 

w Czerwionce-Leszczynach za 2010 r. oraz planów na rok 2011.
6. Informacja  na  temat  działalności  Śląskiej  Izby  Rolniczej  i  współpracy 

z rolnikami z terenu gminy oraz planów na rok 2011.
7. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony porządek posiedzenia 4 głosami 
„za”.

Ad. 4
Radny  Stanisław  Breza  przedstawił  informacje  dotyczące  rozprawy 
administracyjnej,  która odbyła się w dniu 21 lutego  br.,  w Katowicach w związku 
z planowaną budową kopalni  „Dębieńsko 1” i  jej  przyszłą eksploatacją. Dodał, że 
zgodnie z ustawą z 2008 r., która dopuszcza udział społeczeństwa w tzw. debacie, 
osoby  zainteresowane  postanowiły  skorzystać  z  tego  rozwiązania   i  w  raz 
z przedstawicielami „Karboni”, Urzędu G i M Czerwionka-Leszczyny, Rady Miejskiej 
i mieszkańców Stanowic oraz przedstawiciela RDOŚ  przekazały w trakcie  rozprawy 
na podstawie „raportu oddziaływania na środowisko”, który jest obarczony licznymi 
błędami,  uwagi  do  protokołu   i  zapytania.  Ponadto  radny  Stanisław  Breza  na 
posiedzeniu Komisji  poinformował  obecnych o zagrożeniach,  jakie  mogą nastąpić 
przy prowadzeniu eksploatacji   pod Stanowicami oraz Dębieńskiem, Leszczynami 
i Czuchowem.  Przedstawił także istotne różnice związane  z  głębokością zalegania 
pokładów,  intensywnością  i  ilością  wydobywanego  węgla,  brakiem  zabezpieczeń 
budynków na wpływy górnicze, sposobem prowadzenia eksploatacji „na zawał” itp. 

Ad. 5
Pan  Andrzej  Pielorz  Kierownik  Rejonowego  Związku  Spółek  Wodnych 
w Czerwionce-Leszczynach przedstawił  sprawozdanie z  działalności  za 2010 r., 
która koncentrowała się głównie na:
- koszeniu rowów,



- odbudowywaniu potoków,
- usuwaniu wybić drenarskich,
- budowie drenów (od ul. Nowy Dwór do ul. Polnej w Leszczynach),
- usuwaniu szkód popowodziowych. 

Plan  pracy na  2011 r.  został  zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu i  obejmuje 
zadania związane z: koszeniem rowów, usuwaniem wybić drenarskich i odbudową 
potoków. Ponadto Kierownik przedstawił informacje finansowe związane z realizacją 
wykonanych inwestycji oraz dochody  na rok bieżący.
Radny  Ryszard  Bluszcz  podniósł  temat  związany  z  chęcią  przystąpienia 
Szczejkowic do Związku Spółek Wodnych.
Pan Andrzej  Pielorz  odpowiedział,  że  przystąpienie  do  Związku  jest   realne  po 
spełnieniu  określonej  procedury  związanej  z  podjęciem  stosownej  uchwały  na 
zebraniu wiejskim, a także skutecznym ściąganiu składek.
Radny Bernard Strzoda  dodał, że Szczejkowice może przystąpić do Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych, ale żeby czerpać z ich dotacji  na swoje zadania musi 
mieć swój udział własny, czyli  zgromadzić odpowiedni   kapitał.
Radny  Ryszard  Bluszcz  poinformował,  że  na  najbliższym  zebraniu  wiejskim 
przedstawi  warunki  przystąpienia  do  Rejonowego  Związku  Spółek  Wodnych 
w Czerwionce-Leszczynach.

Ad. 6
Pan Krystian Brząkali Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej 
w Katowicach  przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności za, 2010 r., które 
dotyczyło prawa łowieckiego, szkód w uprawach, organizowanie kursów rolniczych 
itp.
Przewodniczący  Ryszard  Jonderko zapytał,  z  jakimi  problemami  najczęściej 
występują rolnicy?
Pan Krystian Brząkali odpowiedział, że sprawy dotyczą głównie windykacji i to nie 
zawsze z winy rolników, ale głównie w związku z zamieszaniem informacyjnym i złym 
przekazem. 
Przewodniczący  Ryszard  Jonderko  zapytał,  jakie  są  największe  problemy, 
z którymi rolnicy udają się do Izby Rolniczej?
Pan  Krystian  Brząkali  odpowiedział,  że  największe  problemy  występują 
w przypadku rolników, którzy są związani wnioskami o dopłaty,  a dotyczą głównie 
wypełniania  druków i kontroli związanych z dopłatami.
Pan Krystian Brząkali  poinformował o likwidacji  biur i punktów Izby Rolniczej nie 
tylko w powiecie rybnickim, ale w całym województwie.

Ad. 2
Protokół  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  z  dnia  24  stycznia  br.  został 
przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”.

Ad. 3
Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M omówił zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny związane tematycznie z Komisją.
Pani  Cecylia  Grzybem  Naczelnik  Wydz.  EiZ  poinformowała  o  modyfikacji 
przepisów Prawo ochrony środowiska oraz  zbieraniu uwag społeczeństwa celem 
przygotowania właściwego projektu uchwały w sprawie usuwania azbestu i dopłat na 
te cele. 
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Przewodniczący Ryszard Jonderko  podniósł temat związany z obchodami „Dnia 
Ziemi”.
Pani  Cecylia  Grzybem  Naczelnik  Wydz.  EiZ  poinformowała,  że  w  tym  roku 
głównym  organizatorem  będzie  Zespół  Szkół  Nr  4,  a  obchody  przypadną  na 
początek maja br.
Przewodniczący  Ryszard  Jonderko  podniósł  także  temat  związany 
z  częstotliwością   wywozu  nieczystości  płynnych  z  terenu  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.
Radny  Bernard  Strzoda zaproponował,  aby  zaprosić  na  następne  posiedzenie 
Komisji  przedstawiciela  Straży  Miejskiej  w  celu  uzyskania  informacji  w  sprawie 
egzekwowania tych przepisów na terenie naszej gminy.
Członkowie Komisji zapoznali się także z projektami uchwał i nie wnieśli uwag.
Komisja zgłosiła następujące wnioski:

1) Zabezpieczenia  w  przyszłorocznym  projekcie  budżetu  środków  na 
dofinansowanie do ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) Przygotowania analizy wywozu nieczystości płynnych w celu dokonania 
aktualizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedstawione wyżej wnioski zostały przyjęte jednogłośnie 5 głosami „za”.

Ad. 7
Radny Bernard Strzoda  złożył wniosek dotyczący wyboru Wiceprzewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

Radny Bernard Strzoda zaproponował na tą funkcję radnego Bogdana Knopika.
Radny Bogdan Knopik wyraził zgodę.

Wniosek  dotyczący  wyboru  radnego  Bogdana  Knopika  na  funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

Przewodniczący  Ryszard  Jonderko  zapytał,  czy  zasadne  jest  umieszczanie 
reklamy  w  gazecie  lokalnej  „Kurier”  konkurencyjnej  firmy  wywożącej  odpady 
komunalne. 
Pan Andrzej  Raudner z-ca Burmistrza G i M  odpowiedział,  że każda jednostka 
szuka  sposobów  na  obniżenie  kosztów  utrzymania.  Umieszczenie  tej  reklamy 
pozwala na półroczne wydawanie „Kuriera” przez MOK. Ponadto na dzień dzisiejszy 
gmina nie zarabia na działalności związanej z wywozem odpadów.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek       
                                                                                                                  

                 Przewodniczący

           radny Ryszard Jonderko
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