
Protokół Nr 10/2011

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

w dniu 21 listopada 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 projektu budżetu gminy na 2012 rok.
5. Omówienie materiałów związanych z realizacją kanalizacji na terenie gminy, 

szczególnie w zakresie sołectw.
6. Sprawy bieżące.    

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

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwał w sprawie: 
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 6 głosami „za”.

- przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny 
sp. z o.o. na lata 2012 – 2014”,

Radny  Stanisław Breza zwrócił uwagę, że na zakupy planowana jest  duża kwota, 
czy wynika to ze złego stanu sprzętu w PWiK?
Bogusław  Kurdek  Prezes  PWiK poinformował,  że  planowany  jest  zakup 
minikoparki oraz budowa wiaty   na sprzęt transportowy. 
Przewodniczący Komisji pytał o zmianę liczników i modernizację systemu.
Bogusław  Kurdek poinformował,  że  zamierzają  wprowadzić  radiowy  odczyt 
wodomierzy, do tego potrzebna jest wymiana wodomierzy, jest to zadanie na kilka 
lat.
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  2  głosami  „za”, 
4 „wstrzymującymi”.



- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w wysokości 26/1000           w 
prawie  własności  nieruchomości  gruntowych  położonych  w   Zabrzu  przy  ulicy 
Karola Miarki 14,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych służebnością drogową,
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

- aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

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

Ad.4
Przewodniczący  zgłosił pytania  dot.  projektu  budżetu,  m.in.  pytał   o  środki  na 
realizację planu zagospodarowania przestrzennego.
Skarbnik GiM poinformował, że koszty wykonania planu ponosi przedsiębiorca, ale 
wydatek ten musi być zaplanowany w budżecie gminy.
Przewodniczący pytał  o  zapisy dot.  dochodów z  mandatów,  czy planowane jest 
korzystanie z radaru.
Skarbnik  GiM poinformował,  że zmieniły się przepisy dot.  korzystania  z  radarów 
w zakresie ich oznakowania.
Przewodniczący pytał o środki w wysokości 1,6 tys. zł. dla stołówek szkolnych.
Skarbnik GiM poinformował, że są to koszty poza rachunkiem dochodów własnych, 
tyle  gmina  dokłada  do  stołówek.  Dodał,  że  przyjęto  zasadę  iż  wynagrodzenia 
i pozostałe wydatki przyszłego roku są na poziomie roku obecnego bez podwyżek, 
poza oświatą gdzie będą podwyżki i ZGM oraz ZDiSK gdzie będzie mniej środków.
Przewodniczący przedstawił wniosek dot. odwodnienia ul. Dworcowej w Przegędzy, 
jest opracowany projekt tego zadania  - czy  przewiduje się jego realizację.
Skarbnik  GiM poinformował,  że  na  zadania  inwestycyjne  jest  zaplanowane 
470 tys. zł., bez wskazania dróg.
Radny Bogdan Knopik pytał  o  środki  na rozgraniczenie dróg  oraz w rozdziale 
01095 – pozostałą działalność.
Skarbnik GiM wyjaśnił,  że ze środków z tego rozdziału utrzymywane jest mienie 
gminne np. koszenie gruntów gminnych.  Środki na rozgraniczenie dróg pochodzą 
z rozdziału 70005, duża część tych środków pochłania fundusz remontowy.
Radny Grzegorz Płonka pytał o środki na remont Zespołu Szkół Nr 1.
Skarbnik GiM poinformował, że nie ma takich środków.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza dodał, że bez dokończenia sprawy reorganizacji 
oświaty takie środki się nie znajdą.
Skarbnik  GiM stwierdził,  że  jest  to  kolejny  rok  oszczędzania  natomiast 
zapowiedziane są kolejne podwyżki wynagrodzeń w oświacie. 
Radny Bogdan Knopik pytał o wydatki ZDiSK
Skarbnik  GiM poinformował,  że  ZDiSK  w  projekcie  ma  mniej  o  200  tys.  zł  na 
wynagrodzenia.

Ad. 5
2



Przewodniczący zwrócił się z pytaniem dot. realizacji kanalizacji na terenie gminy – 
kiedy, co i gdzie będzie realizowane.
Bogusław Kurdek Prezes PWiK poinformował,  że z   opracowanych kilka lat  temu 
wariantów możliwym do realizacji jest wariant nr 5, ale i tak koszty tego zadania są 
olbrzymie. Na bazie tego wariantu będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków 
unijnych,  w  obecnie  trwającym  okresie  dofinansowania  2007-2013  nie  ma  już 
możliwości  wystąpienia  z  takim  zadaniem.  O  ile  takie  priorytety  znajdą  się 
w  kolejnym  okresie  finansowania  unijnego  wystąpią  z  takim  wnioskiem,  ale  aby 
rozpocząć  jakieś  działania   musi  być  ustalony  obszar  aglomeracji.  Na  dzień 
dzisiejszy opracowano na bazie wariantu nr 5 Plan aglomeracji obejmujący dzielnice 
gminy i  miasta.  Plan obecnie podlega zaopiniowaniu przez Urząd Marszałkowski. 
Projekt  aglomeracji  wykonany  w  oparciu  o  wariant  5  obejmuje  dzielnice  gminy. 
Kwestią bardzo ważna jest tu wskaźnik zagęszczenia obliczony na podstawie planu 
aglomeracji, jest to liczba  mieszkańców do kilometra sieci.
Radny Stanisław Breza pytał co z sołectwami gdzie w większości występuje zwarta 
zabudowa, np. w Stanowicach. 
Prezes  PWiK stwierdził,  że  zrobić  można  wszystko  ale  barierą  są  tu  koszty, 
w  projekcie  aglomeracji  wskaźnik  zagęszczenia  w  gminie  jest  na  poziomie 
127 mieszkańców/km sieci,  jest  to  na  granicy  bezpieczeństwa.  Dodał,  że  należy 
wziąć również pod uwagę niechęć mieszkańców do podłączania się do kanalizacji.
Przewodniczący pytał jakie jest rozwiązanie dla sołectw. 
Prezes  PWiK poinformował,  że   na  dzień  dzisiejszy  rozwiązanie  tematu  dot. 
gospodarki  ściekowej  może  odbywać  się  w  formie  realizacji  zbiorników 
bezodpływowych i  wywozu ścieków na oczyszczalnie lub realizacji  przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

W  związku  z  powyższym  Komisja  wyraziła  zadowolenie,  iż  znalazły  się  chociaż 
niewielkie  środki  na  dofinansowanie  do  budowy  oczyszczalni  przydomowych 
i  wnosiła  o  rozwijanie  tego  tematu  i  jak  najszybsze  opracowanie  regulaminu 
wydatkowania tych środków..

Ad. 2
Protokół  Nr  8/2011 z  posiedzenia  Komisji  w dniu  24  października  2011 r.  został 
przyjęty jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka      

            Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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