Protokół nr 18.2018
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
z dnia 25 czerwca 2018 roku
___________________________________________________________________________
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska odbyło się w godzinach od 10.00 do 12.30 w klubie samorządowym
w Chrząstowicach.
Na stan 4-ch członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1) Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrząstowice;
2) Grażyna Fila – Starszy Inspektor w Biurze Rady Gminy Chrząstowice.
3) Daria Pawlak – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej,
4) Łukasz Sokołowski – Prezes firmy PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach

1)
2)
3)
4)

W punkcie 1 porządku obrad uczestniczyli również:
przedstawiciel Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu;
dwóch przedstawicieli Koła Łowieckiego Nr 10 „Szarak” w Opolu;
przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu;
rolnik z Dębskiej Kuźni.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:
1. Spotkanie z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy Chrząstowice oraz
zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę
leśną.
2. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chrząstowice.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Sprawy bieżące.
Obradom przewodniczył Mirosław Pasoń – Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Ad. 1.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele dwóch z trzech kół łowieckich
działających na terenie gminy Chrząstowice, tj. przedstawiciel Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis”
w Opolu oraz dwóch przedstawicieli Koła Łowieckiego Nr 10 „Szarak” w Opolu.
W spotkaniu nie uczestniczył natomiast przedstawiciel Koła Łowieckiego „Jeleń” w
Zabrzu.
Przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu – Hubert Kiwus poinformował o poprawie
gospodarki kół łowieckich oraz o podejmowanych przez Izbę działaniach uświadamiających
rolników, iż w przypadku uwag wobec działań któregoś z kół łowieckich wskazane jest
kierowanie pisemnych skarg, które umożliwią wszczęcie postępowań przez odpowiednie
instytucje.

Wójt – Florian Ciecior oznajmił, iż w ostatnich latach do Urzędu Gminy Chrząstowice
nie wpłynęły pisemne zażalenia rolników w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez
zwierzynę leśną. W incydentalnych przypadkach, które miały miejsce kilka lat temu, Urząd
pełnił rolę mediatora w sporach pomiędzy rolnikiem a kołem łowieckim.
Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele kół łowieckich Nr 10 „Szarak” w Opolu i
Nr 3 „Lis w Opolu powiadomili o działaniach podejmowanych przez koła w zakresie
zabezpieczania upraw przez zwierzyną łowną, wskazując na ważną rolę rolnika, który
odpowiednio wcześnie informuje koło łowieckie o rodzaju upraw i terminie siewu.
Poinformowali również o tworzeniu poletek zaporowych, ogrodzeniach, odstrzałach
zwierzyny. Zaapelowali do rolników o racjonalne gospodarowanie gruntami (w
Chrząstowicach, na obszarze chronionym „Natura 2000” trzykrotnie zwiększono uprawę
kukurydzy, co stwarza poważne trudności dla koła łowieckiego, którego działania na takim
obszarze są utrudnione) oraz o współpracę w zakresie ochrony upraw przed zwierzyną leśną,
a także o niezasiewanie pól do samej granicy lasu, lecz pozostawienie
kilkudziesięciocentymetrowej miedzy, która umożliwia kołom podejmowanie działań
chroniących uprawy.
Zwrócono uwagę, że dla kół łowieckich nieco uciążliwe na terenie gminy Chrząstowice
jest rozdrobnienie rolników, aczkolwiek podkreślono, że nie przekłada się to na problemy we
współpracy kół z rolnikami.
Obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r. nowe przepisy Prawa łowieckiego zobligowały
sołtysów do udziału w pracach komisji szacującej szkody łowieckie. Szacowanie
przeprowadza obecnie trzyosobowa komisja złożona z rolnika, przedstawiciela koła
łowieckiego oraz sołtysa. Niezależnie od powstałych problemów Gmina Chrząstowice, jako
jedna z niewielu gmin, wyszła naprzeciw trudnej sytuacji prawnej, zajęła się przyjmowaniem
zgłoszeń o szacowanie szkód i umożliwiła szacowanie szkód w godzinach popołudniowych, a
sołtysi wyrazili warunkową zgodę na udział w pracach komisji szacującej szkody - do czasu
zmiany absurdalnych przepisów prawa. Stosowne sprzeciwy sołtysów i Wójta Gminy
Chrząstowice skierowane zostały za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do Ministra
Środowiska. Zgodnie z otrzymanym zapewnieniem Ministra Środowiska, w trakcie tworzenia
jest nowelizacja ustawy, która ciężar szacowania szkód przerzuci na pracowników ośrodków
doradztwa rolniczego.
Podczas posiedzenia omówiona została również stosowana przez koła łowieckie forma
uproszczonej procedury wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Nowe
przepisy nie wykluczają bowiem możliwości oszacowania i naprawienia szkody w drodze
samodzielnego porozumienia między poszkodowanym, a kołem łowieckim, bez konieczności
wdrażania procedury z udziałem gminy i sołtysa. Jest to postępowanie polubowne,
wymagające zgody obu stron. Rozwiązanie to przynosi wiele korzyści, ponieważ pozwala
rolnikowi na mniej sformalizowane działania tzn. szkodę można zgłosić kołu łowieckiemu
telefonicznie. Wybierając procedurę polubowną rolnik nic nie ryzykuje, gdyż jeśli ostatecznie
nie dojdzie do porozumienia z kołem, rolnik nadal może złożyć oficjalny wniosek o
szacowanie do urzędu gminy. W przypadku polubownego zakończenia sprawy należy
sporządzić umowę ugody.
Celem kół łowieckich w ostatnim czasie jest odbudowa populacji drobnej głównie
szaraka i kuropatwy. Koła przedstawiły możliwość wskazania przez rolników fragmentów
nieużytków rolnych, na których koła będą mogły przygotować warunki schronienia dla
drobnej zwierzyny.
Zwrócono ponadto uwagę na fakt, iż w ostatnich latach najwięcej szkód w uprawach
czynią jelenie a nie dziki. Z kolei obostrzenia prawne ograniczają działania kół w zakresie
polowań i odstrzałów, stosowania petard odstraszających itp. Duży opór w tym zakresie

dotyczy szczególnie mieszkańców Suchego Boru, gdzie brak ogólnej akceptacji uniemożliwia
podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć ograniczających straty w uprawach.
Przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu poinformował o wystąpieniu do Ministra
Środowiska o ograniczenie pogłowia jelenia. Postulat poparło 7 izb rolniczych.
W trakcie prowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na niewielkie zainteresowanie
rolników udziałem w różnego rodzaju spotkaniach informacyjnych (w posiedzeniu Komisji
wziął udział tylko 1 rolnik). Z kolei brak zainteresowania rolników skutkuje niewiedzą w
zakresie współpracy z kołami i możliwych rozwiązań, a w konsekwencji szkodami w
uprawach. Późniejsze wygórowane oczekiwania rolników mogą prowadzić do sporów.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego Nr 10 „Szarak” przedstawił możliwość informowania
kół o organizowanych w sołectwach zebraniach wiejskich, podczas których przedstawiciele
kół będą mogli przekazać rolnikom cenne informacje.
Na zakończenie spotkania poinformowano o trwających pracach nad zmianą granic
obwodów łowieckich i ich kategoryzacją, wynikającą z nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.
W związku z nieobecnością Koła Łowieckiego „Jeleń” z Zabrza i brakiem informacji o
przyczynach nieobecności, Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska wniosła o wystosowanie pisma upominającego do Zarządu Koła Łowieckiego
„Jeleń”, wskazującego na rangę posiedzenia, ważność omawianych tematów oraz chęć
podtrzymania dalszej dobrej współpracy.
W posiedzeniu uczestniczył rolnik z miejscowości Dębska Kuźnia, który zainteresowany
był rozmową z Kołem Łowieckim „Jeleń” w Zabrzu. Niestety, w związku z nieobecnością
przedstawicieli ww. koła nie mógł uzyskać informacji na nurtujące go sprawy.
Ad. 2.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Chrząstowice za 2017 r. (załącznik nr 2 do protokołu).
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły w 2017 r.:
Rodzaj kosztu
w zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
1.041.657,48
Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników, inkaso,
49.911,62
materiały biurowe, szkolenia)
Koszt programu komputerowego
5.825,64
Razem
1.097.394,74
Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2017 r. wyniosły:
Zobowiązanie
Należności
Wpływy
Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami 1.080.526,55
1.009.900,38
46.541,44
Bilans gospodarki odpadami za 2017 r. wyniósł - minus 16.868,19 zł.
Od 1 lipca 2017 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych realizowany był przez
firmę Remondis Opole Sp. z o.o. (zgodnie z przetargiem przeprowadzonym w I półroczu
2017 r. firma Remondis realizować będzie zadanie do 30 czerwca 2020 r.).
Komisja podjęła dyskusję w przedmiocie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chrząstowicach. Z PSZOK korzystają najczęściej
mieszkańcy najbliżej położonych miejscowości, a liczba dostarczanych odpadów stale
wzrasta. Komisja poparła planowane przez Wójta działania w zakresie obostrzenia przepisów
dotyczących rodzaju odpadów przyjmowanych przez PSZOK, w tym między innymi zakaz
przyjmowania odpadów wielkogabarytowych (organizowane są cykliczne zbiórki) oraz

nierozdrobnionych gałęzi i drzew, które w szybkim tempie zapełniają zbiorniki. Planowana
jest również instalacja kamer, w związku z przypadkami pozostawiania śmieci przed bramą,
poza godzinami otwarcia Punktu.
Ad. 3.
Zaopiniowanie materiałów na sesję:
1) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chrząstowice.
Prezes firmy PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach – Łukasz Sokołowski udzielił
wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały i udzielił odpowiedzi na zadane przez
członków Komisji pytania.
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały, opiniując go pozytywnie,
jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
2) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi
Falmirowice.
Wójt udzielił wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały.
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały, opiniując go pozytywnie,
jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
3) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących
ochronie powietrza.
Wójt udzielił wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały i odpowiedział na zadane
przez członków Komisji pytania. Poinformował również o wniosku Komisji Gospodarki i
Finansów Komunalnych, która opowiedziała się za dodaniem do projektu uchwały, do §
1 ust. 4 punktu 6 o treści „kotły na ekogroszek V klasy”.
Komisja wniosła o doprecyzowanie powyższego zapisu w następujący sposób „kotły
na ekogroszek minimum V klasy”.
Po wprowadzeniu powyższej zmiany, Komisja zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie, jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
4) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta.
St. Insp. Grażyna Fila udzieliła wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały,
informując o stanowisku Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych, która wniosła o
ustalenie następujących składników wynagrodzenia Wójta:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł,
- dodatek z wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego;
Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
zaakceptowała stanowisko Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych jednogłośnie w
głosowaniu jawnym. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
5) Komisja przeanalizowała II wersję projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018.

Wójt udzielił wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały.
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały, opiniując go pozytywnie,
jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad. 4.
Sprawy bieżące:
1. Przewodniczący Komisji podziękował za przekazanie radnym, w materiałach na XXXII
sesję Rady Gminy Chrząstowice, informacji o organizacji letniego wypoczynku w gminie
Chrząstowice w 2018 roku. Zwrócił uwagę, że informacje o letnim wypoczynku nie są
odpowiednio rozpropagowane wśród rodziców dzieci uczęszczających do placówek
oświatowych.
Wójt – Florian Ciecior zapewnił, że przekaże ww. uwagę dyrektorom jednostek
oświatowych.
2. Wójt przekazał członkom Komisji informacje na temat zakończenia budowy ulicy
Niweckiej w Dębskiej Kuźni, drogi Chrząstowice – Suchy Bór oraz pozostałych dróg
gminnych wyznaczonych do asfaltowania w 2018 roku. Powiadomił również o
planowanym asfaltowaniu odcinka ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni.
3. Komisja przyjęła do wiadomości pismo - skargę mieszkanki ulicy Sosnowej w Suchym
Borze z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu do Urzędu 9 maja 2018 r.) w przedmiocie
lekceważenia przez Urząd Gminy Chrząstowice problemów z nawierzchnią ulicy
Sosnowej w Suchym Borze, na której rozlewiska doprowadziły do zniszczenia
prywatnego mienia (ogrodzeń) mieszkańców.
Komisja zapoznała się również z odpowiedzią udzieloną przez Wójta na ww. pismo,
zgodnie z którą wniosek o remont ulicy Sosnowej nie został wcześniej zgłoszony przez
mieszkańców Suchego Boru i w związku z tym nie figurował w rejestrze dróg gminnych
przeznaczonych do remontu. Został ujęty dopiero w roku bieżącym, na podstawie
pierwszego pisma mieszkanki ul. Sosnowej z dnia 8 marca 2018 r. informującego o złym
stanie przedmiotowej drogi. W ślad za nim przeprowadzone zostały prace konserwacyjne
polegające na częściowym zniwelowaniu istniejących w nawierzchni ulicy ubytków.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska, podczas którego dokonano przeglądu dróg gminnych pod kątem oceny ich
stanu technicznego i wyznaczenia zadań do realizacji w 2018 r. miało miejsce w dniu 31
stycznia 2018 r., a więc przed datą wpływu do Urzędu pierwszego pisma mieszkanki
ulicy Sosnowej z dnia 8 marca 2018 r. Brak kapitalnego remontu ulicy Sosnowej w
Suchym Borze wynika z ograniczonych możliwości finansowych gminy.
4. Wójt zapoznał członków Komisji z wnioskiem Pana *[wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933); jawność wyłączyła Grażyna Fila – Starszy
Inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Chrząstowice] o przystąpienie do

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Lędziny, polegającej na zmianie przeznaczenia gruntów wnioskodawcy
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 399/194 i 445/194 z k.m. 1 o łącznej
powierzchni 1,75 h stanowiących rolę V oraz łąki IV i V klasy, obecnie w części MR a w
części RP, na teren w całości oznaczony jako MR, czyli obszar zabudowy zagrodowej.
Inwestor planuje zagospodarować teren na osiedle domów rezydencjonalnych,
ogrodzonych i monitorowanych.

Komisja opowiedziała się za zaproszeniem wnioskodawcy na kolejne posiedzenie
Komisji, celem uzyskania dodatkowych informacji w przedmiocie planowanych działań.
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad podziękował
wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i o godz. 12.30 zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
St. Insp. Grażyna Fila

Przewodniczący Komisji:
Mirosław Pasoń

