
Protokół Nr 7/2011

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

w dniu 26 września 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. Sprawy bieżące.    

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

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2011  w  zakresie 
dotyczącym branżowo Komisji.

Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad.4
Przewodniczący pytał o sprawę ochrony prawnej remiz śródpolnych, czy gmina coś 
robi w tym temacie.
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. EiZ odpowiedziała, że  obecnie nic się nie robi, 
były ustalenia z właścicielem terenu w Bełku, że po żniwach zajmie się uzyskaniem 
pozwolenia  wodno-prawnego  w  Starostwie.  Gmina  nie  ma  żadnych  możliwości 
prawnych  w  tym  zakresie.  Jedynie  interweniować  można  w  zakresie  nielegalnej 
wycinki drzew, reszta to nie są obowiązki gminy.
Radny Stanisław Breza poinformował o powstającym dzikim wysypisku na terenie 
zalewiska w rejonie ulic Leszczyńskiej i Strażackiej w Stanowicach.
Przewodniczący poruszył  kwestie  dot.  realizacji  kanalizacji  na  terenie  gminy, 
szczególnie w zakresie terenów sołectw. 

Komisja  zwróciła  się  o  przygotowanie  na  kolejne  posiedzenie,  informacji 
w  temacie   realizacji  kanalizacji  na  terenie  gminy,  szczególnie  w  zakresie 
terenów sołectw. 

Przewodniczący omówił  sprawę  dot.  zanieczyszczeń  emitowanych  do  powietrza 
przez Koksownię Dębieńsko oraz uciążliwości z tym związanych dla mieszkańców 
Czuchowa, jak również innych miejscowości. 



Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ dodała,  że  mieszkańcy  zwracali  się  do 
WIOŚ  o  zabudowę  punktu  pomiaru  powietrza  na  terenie  Czuchowa.  Uzyskana 
odpowiedź z WIOŚ informuje, że monitoringu nie będzie, bo nie są przekroczone 
normy a poprawę stanu powietrza da ograniczenie niskiej emisji, gdyż  Koksownia 
w tym zakresie nie  ma wiodącego wpływu.

Komisja „jednogłośnie” (głosowało 7 radnych)  podjęła wniosek o zaproszenie 
na kolejne posiedzenie dyrektora Koksowni oraz Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Czuchów.

Radny Bogdan Knopik pytał o teren przy kościele w Dębieńsku, czy zostanie 
przejęty od Agencji.
Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydz.  MiG poinformowała,  że  część  terenów  już 
przejęto.  Pozostały  te które nie  spełniają warunków dot.  celów publicznych 
i tych terenów Agencja nie przekaże.
Radny  Bogdan  Knopik pytał  czy  odbył  się  przetarg  na  sprzedaż  części 
ZDiSK.
Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydz.  MiG poinformowała,  że  przeprowadzono 
konkurs w wyniku którego wyłoniono przedsiębiorcę tj. firmę Komart. 
Radny Bogdan Knopik pytał o wysokość uzyskanych środków.
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM poinformował, że brutto jest to 650 tys. zł.
Radny Bogdan Knopik pytał o działalność NWR Karbonia na terenie gminy.
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ poinformowała,  że  prowadzone 
postępowanie  zostało  na  wniosek  NWR Karbonia  zawieszone,  rozpoczęto 
kolejne       w sprawie upadowej.
Andrzej  Raudner  Z-ca Burmistrza poinformował,  że zmieniła  się  w NWR 
Karbonia  ekipa  zarządzająca,  wprowadzono  nowe  propozycje  eksploatacji 
złóż, postępowanie w tym zakresie nie zostało jeszcze zakończone.
Radny  Stanisław  Breza zwrócił  uwagę  aby  podejść  do  tematu  bardzo 
poważnie,  gdyż  przy  proponowanych  rozwiązaniach  będzie  3-4 tys.  ton  na 
dobę odpadów – kamienia na powierzchni.
Radny Bogdan Knopik pytał  czy NWR Karbonia bez obecnych uzgodnień 
będzie realizować planowane przedsięwzięcie.
Cecylia Grzybek poinformowała, że NWR Karbonia posiada koncesję, która 
nie  uległa  zmianie  i  zgodnie  z  nią  pierwsza  tona  powinna   być  wydobyta 
01.01.2018 r.
Radny  Bernard  Strzoda pytał  na  jakim  etapie  jest  przejęcie  od  Lasów 
Państwowych, terenów położonych w Palowicach.
Z-ca Burmistrza poinformował, że aby było możliwe przejęcie tych terenów 
uregulowania wymagają sprawy własnościowe w Nadleśnictwie. 

Ad. 2
Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 29 sierpnia 2011 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka      
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            Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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