
Protokół Nr 4/2011

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

w dniu 16 maja 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. Omówienie realizacji wniosku z poprzedniego posiedzenia dot. inwentaryzacji 

dzikich wysypisk.
5. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja przyjęła „jednogłośnie” przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało 7 
radnych.

Ad. 3
Pani  Ilona  Cyroń  Naczelnik  MG  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zbycia  3 
nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  w  Sołectwie  Przegędza. 
Poinformowała  także,  o  braku  opinii  Rady  Sołeckiej  w  przedmiotowej  sprawie 
pomimo wysłanej wcześniej informacji o zamiarze sprzedaży tych nieruchomości. 
Radny Ryszard Jonderko poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma w Przegędzy 
żadnego ośrodka kultury,  a wspomniane działki to jedyne miejsce gdzie mogło by 
coś takiego powstać. Oświadczył, że w związku z tym będzie głosował przeciw takim 
projektom  uchwał.  Dodał,  że  kupić  grunt  w  odpowiednim  miejscu  na  inwestycje 
publiczne, aby coś wybudować jest już o wiele trudniej.  

Komisja  w  głosowaniu  zaopiniowała  projekt  negatywnie  przy  1  głosie   „za” 
1 „przeciwnym” i 3 „wstrzymujących”.

Pani Ilona Cyroń  omówiła  także projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne  nabycie  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  w  Szczejkowicach. 
Sprawa dotyczy uregulowania stanu prawnego drogi, na której gmina wykonała już 
inwestycje polegające na wyłożeniu jej kostką brukową.

Komisja  w  głosowaniu  zaopiniowała  projekt  pozytywnie  przy  2  głosach  „za”  i  3 
„wstrzymujących”.

Do pozostałych projektów uchwał tematycznie związane z Komisją branżową uwag 
nie zgłoszono i zaopiniowano jednogłośnie „za” – głosowało 5 radnych.
Przewodniczący  Komisji  zapytał  Skarbnika,  czy  są  jakieś  zmiany  w  budżecie 
dotyczące Komisji?



Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M odpowiedział, że są zmiany tylko w uchwale 
budżetowej w tytule opłat za środowisko ok. 600 tys. zł. 
Przewodniczący Komisji  zapytał czy w budżecie pojawią się dodatkowe środki na 
usuwanie dzikich wysypisk w gminie?
Pan Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że obecnie brakuje środków na te cele.

Ad.4
Pan  Roman  Gorzowski  z-ca  Komendanta  SM  poinformował,  że  jeżeli  chodzi 
o inwentaryzację dzikich wysypisk,  to co roku wraz z przedstawicielami jednostek 
pomocniczych jest wykonywany objazd całego terenu gminy. Analiza stwierdziła 18 
takich miejsc.  Wszystkie  nowe partie  śmieci  pojawiające się  na terenie  gminy są 
sprawdzane przez funkcjonariuszy celem ustalenia ich sprawców. Dodał, że obecnie 
jest  mniej  dzikich wysypisk na terenie gminnym w stosunku do lat  ubiegłych,  ale 
coraz częściej powstają one na terenach prywatnych.
Przewodniczący Komisji  zapytał,  czy ten wykaz dzikich wysypisk, który otrzymał 
jest przesłany do ZDiSK-u.
Pan  Roman  Gorzowski  odpowiedział,  że  ta  lista  została  przesłana  do  WEiZ 
i ZDiSK.
Radny Stanisław Breza  zapytał  Naczelnika Wydz. MG ile razy w roku musi  być 
wykaszany teren?
Pani Ilona Cyroń odpowiedziała, że 2 razy w roku.

Ad. 2
Protokół  z  poprzedniego posiedzenia Komisji  z  dnia  21 marca br.  został  przyjęty 
jednogłośnie „za” – głosowało 5 radnych. 

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  podniósł  temat  związany  z   terenami  w  rejonie 
oczyszczalni ścieków.
Pani Ilona Cyroń  powiedziała,  że klasyfikacja terenu wokół  oczyszczalni  ścieków 
została zmieniona z przemysłowego na usługowy. 
Przewodniczący Komisji zapytał, kto zmienił te przepisy i na jakiej podstawie?
Pani Ilona Cyroń  odpowiedziała,  że przepisy zostały zmienione przez wojewodę, 
gdyż  uciążliwość  zakładu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  kończy  się  na 
gruncie zakładu.
Radny  Bernard  Strzoda powiedział,  aby  wstrzymać  się  ze  sprzedażą  terenów 
rolnych  w  strefie  ekonomicznej  do  czasu  ich   przekwalifikowanie  na  tereny 
inwestycyjne  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  a  dopiero 
później   umożliwić  taką sprzedaż.  Wypowiedz radnego została zgłoszona jako 
wniosek.

Zgłoszony wniosek Komisja przyjęła  4 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym”.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek      

                 Przewodniczący

           radny Ryszard Jonderko                  
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