
Protokół Nr 15/2012

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

w dniu 23 kwietnia 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. Sprawozdanie  z  działalności  Rejonowego  Związku  Spółek  Wodnych 

w Czerwionce-Leszczynach za 2011 rok oraz przedstawienie planów na rok 
2012.

5. Informacja  na  temat  szkolenia  dla  rolników  organizowanego  przez  Izby 
Rolnicze.

6. Sprawy bieżące.    

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

Ad.4
Andrzej  Pielorz   Kierownik  Rejonowego  Związku  Spółek  Wodnych 
w Czerwionce-Leszczynach przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki w 2011 
roku  oraz  informacje  o  ściągalności  składek.  Poinformował  o  prowadzonych 
w stosunku do dłużników windykacjach. 
Radny Bernard Strzoda poinformował, że przez ostatnie 2 lata Spółka   realizowała 
zadania  związane  z   wdrożeniem  zaleceń   związanych  z  powodzią,  wszystkie 
zgłoszone miejsca zostały wykonane.
Przewodniczący  Komisji dodał,  że  Spółka  ma  największą  ściągalność  składek, 
gmina daje również największą dotację.
Radny Stanisław Breza podziękował za współpracę.
Radny Ryszard Bluszcz stwierdził, że od 9 lat Szczejkowice nie należą do Spółki 
Wodnej, kłopoty są duże, powołano eksperta w celu ustalenia jak budowa autostrady 
przyczyniła się do przecięcia cieków wodnych.
Przewodniczący pytał czy mieszkańcy Szczejkowic nie wyrażają woli przystąpienia 
do Spółki.
Radny  Ryszard  Bluszczy  poinformował,  że  przeprowadził  sondaż   z  którego 
wynika, że rolnicy nie chcą należeć do Spółki.
Kierownik RZSW omówił plan pracy Spółki na 2012 rok.

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał  w sprawie : 



- przyjęcia  Programu opieki  nad bezdomnymi  zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
w 2012 roku,

- wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy,

- ustalenia  brzmienia  nazw  ulic  i  placów  w  Gminie  i  Mieście  Czerwionka-
Leszczyny.

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

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji poinformował  o  szkoleniu  dla  rolników,  które  miało 
miejsce 28 kwietnia br. 
Szkolenie obejmowało m.in. informacje na temat oceny skutków wdrożenia dyrektyw 
unijnych – wodnej i powodziowej.
Przewodniczący poinformował o konieczności opracowania przez gminy do 2015 r. 
planu  powodziowego.  Temat  ten  zostanie  omówiony  na  kolejnym  posiedzeniu 
Komisji.

Ad. 6
Radny  Grzegorz  Płonka zgłosił  temat  dot.  sprzedaży  działek  położonych 
w Leszczynach  przy ul. Czereśniowej oraz obok zameczku. Wnioskował o wycofaniu 
tych działek ze sprzedaży.
Roman  Gorzawski  Kierownik  Ref.  ON poinformował,  że  sprzedaż  wynikała 
ze złożonych wniosków. Wystąpiono do Rady Dzielnicy o opinię, opinią nie wpłynęła 
do  sesji.  Na  samej  sesji  Przewodniczący   Zarządu  Dzielnicy  poinformował 
o  negatywnej  opinii  Rady  w  tych  kwestiach.  Rada  Miejska  wyraziła  zgodę  na 
sprzedaż.   Zaproponował  aby  Komisja  zwróciła  się  o  wstrzymanie  wykonania 
uchwały.

Wniosek: 
Komisja wnioskuje o wstrzymanie procedury związanej ze sprzedażą działek 
w Leszczynach (obok zameczku i przy ul. Czereśniowej), do czasu wyjaśnienia 
i ponownego rozpatrzenia. 
Wniosek został przyjęty 6 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.    

Radny Ryszard Bluszcz   poinformował o otrzymaniu pisma Burmistrza w sprawie 
wyrażenia opinii na temat budowy piaskowni na terenie p. Widery. Nadal obowiązuje 
uchwała Zebrania Wiejskiego z 2008 r. wyrażająca negatywna opinię w tej sprawie.
Cecylia  Grzybek   Naczelnik  Wydz.  E  i  Z stwierdziła,  że  procedurę  należy 
odtworzyć. 
Przewodniczący  poinformował  o  przebiegu  konkursu  ekologicznego  „Ocalić  od 
zapomnienia”

Ad. 2
Protokół  Nr  14/2012  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  z  Komisją  Gospodarki 
Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  w  dniu  26  marca  2012  r.  został  przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
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Alina Kuśka                                                        Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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