
Protokół Nr 16/2012

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

w dniu 21 maja 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. Sprawy bieżące.    

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

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji    poruszył sprawę opracowania planu powodziowego dla 
gminy. 

Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydziału  ZKO wyjaśnił,  że  nasza  gmina  nie  ma 
obowiązku opracowania takiego planu. Gmina ma opracowany:
-  Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy i  Miasta, zatwierdzany przez Burmistrza 
i Starostę, przedkładany Wojewodzie, w Planie wskazane są zagrożenia  (jednym 
z nich jest powódź) oraz procedury reagowania, 
- studium zagospodarowania przestrzennego gminy, które wskazuje obszary gdzie 
takie zagrożenia mogą występować.
Radny Stanisław Breza pytał o efekty spotkania w sprawie Bierawki.
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że była prowadzona korespondencja w tym 
temacie. Część zgłaszanych spraw została wykonana, efekty są widoczne.

Ad. 2
Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2012 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 7 radnych. 

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

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

- zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  26  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,



- przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

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

Ad. 4 
Radny  Stanisław  Breza pytał  kto  będzie  odpowiadał  za  uschnięcie  drzew  na 
Podgrabinie.
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ poinformowała,  że  właściciel  gruntu  jest 
właścicielem drzew i on może dochodzić swoich praw od tego co szkodę wyrządził.   

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka                                                     

 Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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