
Protokół Nr 12/2012

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

w dniu 23 stycznia 2012 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 zmian ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.
5. Informacja  na  temat  działalności  Śląskiej  Izby  Rolniczej  i  współpracy 

z rolnikami w 2011 roku, oraz planów na 2012 rok.
6. Sprawy bieżące.    

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

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z: 

- zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny  na rok 
2012,

- wyrażenia  poparcia  dla  Sygnatariuszy  deklaracji  wprowadzenia  jednolitego 
biletu umożliwiającego przejazd wszystkimi środkami komunikacji zbiorowej na 
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
- przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego   Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  obszaru 
położonego w rejonie ulic  Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,

- przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego   Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  obszaru 
położonego  w granicy  sołectwa Bełk  oraz  zjazdu z autostrady A1,

- przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla   obszaru 
położonego w rejonie ulic  Wolności, Palowickiej,  granicy sołectwa Bełk oraz 
autostrady A1.
Radny Bogdan Knopik  pytał w perspektywie jakiego czasu nastąpi otwarcie 
planów w kolejnych miejscowościach.
Lucyna Król Naczelnik Wydz. Planowania Przestrzennego  poinformowała, 
że w pierwszej kolejności realizowany będzie plan na tereny objęte koncesją 
Karbonii,  sukcesywnie  będą realizowane kolejne plany w terenie  górniczym. 



Możliwości  realizacji  kolejnych  planów  podyktowane  są  wielkością  środków 
zawartych  w  budżecie.  Po  przetargu  okaże  się  jaka  jeszcze  kwota  jest  do 
dyspozycji. 
Radny  Bernard  Strzoda zwrócił  uwagę,  że  nastąpi  otwarcie  planu  wzdłuż 
ul.  Palowickiej  ale   tylko  po jednej  stronie,  po linii  drogi.  Natomiast  wnioski 
mieszkańców  dotyczą  również  terenów  po  drugiej  stronie,  czy  nie  można 
poszerzyć tego terenu.
Lucyna Król poinformowała, że granice planu muszą być określone po stałych 
punktach odniesienia tj. drogi, cieki itp.   albo wykonuje się plan dla konkretnych 
nieruchomości. Zwróciła

Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane - 7 głosami „za”.

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

Ad.4
Przewodniczący  Komisji przedstawił  zapisy  ustawy  o  ochronie  zwierząt 
wprowadzające dodatkowe obowiązki na gminę w tym zakresie.

Ad. 5
Przewodniczący  Śląskiej  Izby  Rolniczej  Powiatu  Rybnickiego  radny  Bogdan 
Knopik przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w 2011 r. (m.in. wapnowanie 
gleb,  dofinansowanie  do  wyjazdów,  wyjazdy  wakacyjne  dla  dzieci  rolników, 
współorganizacja  imprez)  oraz  planach  na  2012  r.,  które  obejmują  wyjazdy 
szkoleniowe i szerszą współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.  

Ad. 6 
Komisja  zwróciła  się  o  przygotowanie  przez  Wydział  Edukacji  informacji 
dot.  przedsięwzięć  ekologicznych  realizowanych  przez  placówki  oświatowe, 
ale obejmującej tylko większe, finałowe imprezy.
Sprawy dot. ustawy śmieciowej zostaną omówione wspólnie z Komisją Gospodarki 
Komunalnej i Ładu Przestrzennego na posiedzeniu w tym temacie. 

Ad. 2
Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 12 grudnia 2011 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka      

            Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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