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 Protokół Nr 25/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 23 maja 2017 roku 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który            
na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie skargi na Burmistrza Gminy i Miasta. 
4. Informacja nt. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
5. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
6. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego           

i Ochrony Środowiska.  
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2017 roku przyjęto przy 
6 głosach „za”, 2 „wstrzymującym”.                    
 

Ad. 3 
Członkowie Komisji omówili skargę na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Zarzuty skarżącego dotyczyły decyzji podatkowych oraz użytkowania 
drogi.  
Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta w zakresie dot. decyzji podatkowych    
za rok 2015, 2016 i 2017 wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Rybniku 19.10.2015 r.  
przesłało zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych gruntów i budynków, 
w ramach modernizacji ewidencji gruntów dokonanych na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny zgodnie z § 49 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów     
(Dz. U. Nr 38, poz. 454). Powyższe zawiadomienia dotyczą zmiany w zakresie 
klasyfikacji gruntów, powierzchni nieruchomości (przybytki lub ubytki) a także 
obejmują wykaz budynków znajdujących się na danej nieruchomości. W związku      
z powyższą modernizacją Organ podatkowy przesłał indywidualnie każdemu 
podatnikowi wezwanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie 
złożenia stosownych informacji podatkowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629    
ze zm.), podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru 
podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki 
publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych 
stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Po złożeniu przez 
podatników informacji podatkowych Burmistrz Gminy i Miasta wydał decyzje              
w sprawie zmiany decyzji ostatecznej za rok 2015, biorąc pod uwagę przepisy prawa 
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podatkowego t.j. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada      
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.), art. 6 ust. 3 i 8 ww. 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 4 i 7 ww. ustawy o podatku 
rolnym oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. ww. ustawy o podatku 
leśnym, stanowiące o tym, że jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie 
mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, powierzchnia gruntu lub lasu 
uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku ulega obniżeniu                 
lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego              
po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W związku z art. 21 ust. 1 ww. ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmiany dokonane w danych ewidencji gruntów       
i budynków z dniem 17 września 2015 r., stanowią podstawę do zmiany przez organ 
podatkowy decyzji ustalających wymiar podatku na 2015 r. od 1 października 2015 r. 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał również decyzje w sprawie 
wymiaru podatku za rok 2016 z uwzględnieniem zmian dokonanych w związku           
z modernizacją. Organy podatkowe dokonując wymiaru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz leśnego obowiązane są uwzględnić zawartość ewidencji 
gruntów i budynków. Organ ustalający wysokość zobowiązania podatkowego nie jest 
uprawniony do dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków, w związku         
z powyższym wymiar podatku jest zgodny z danymi zawartymi w ewidencji gruntów. 
Tutejszy Organ podatkowy poinformował podatników o możliwości wyjaśnienia 
wszelkich wątpliwości dotyczących modernizacji gruntów i budynków w Starostwie 
Powiatowym w Rybniku, w Wydziale Geodezji. W sytuacji gdy podatnicy nie złożyli 
informacji podatkowych, zgodnie z art. 165 § 1 – Ordynacja podatkowa – zasadnym 
było wszcząć postępowanie podatkowe w celu ustalenia wysokości zobowiązania 
podatkowego za rok 2016 oraz zmiany decyzji za rok 2015. Podatnik ma prawo 
wniesienia odwołania od decyzji podatkowych Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 
w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po jej otrzymaniu. 
Przewodniczący Komisji - w kontekście tej skargi zwrócił uwagę na sprawę 
pomówień, które często w takich pismach się pojawiają, proponował aby tego 
rodzaju stwierdzenia nie pozostawały bez reakcji ze strony Gminy. Pytał o kwestie 
dot. użytkowania drogi. 
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że kilka lat wstecz były częste 
interwencje w tym rejonie dotyczące ograniczeń w korzystaniu z drogi przez 
mieszkańców. 
Komendant Komisariatu Policji potwierdził również fakt doraźnych interwencji 
Policji w tym rejonie. 
Radna Izabela Tesluk stwierdziła, że nie znając sytuacji poparłaby tego Pana, 
natomiast po rozmowie z Sołtysem wie, że z tym mieszkańcem są problemy od 20 
lat. 
Barbara Ebert Z-ca Naczelnika Wydz. MG poinformowała, że obecnie Gmina płaci 
skarżącemu odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działki zajętej pod drogę 
publiczną, jednak sprawa nie została ostatecznie uregulowana. 
 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami uznała, 
że  zarzuty  przedstawiane w skardze nie znajdują potwierdzenia, Burmistrz Gminy     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie naruszył przepisów prawa, działał zgodnie             
z kompetencjami.  

Na tej podstawie Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o uznanie skargi         
za bezzasadną. 
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Ad. 4 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego    
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji  w Czerwionce-Leszczynach za okres od 1-20 maja br. 
 

Ad. 5 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 

Ad. 6 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
 

Ad. 7 
Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji     

nie zgłoszono uwag. 
 

Ad. 8  
Przewodniczący Komisji przedstawił ponownie temat uciążliwości wynikających      
z korzystania z hałd przez motocrossowców. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że właściciel terenu przekazał 
informację, iż nie udzielano zgody aby ktoś się poruszał po terenie hałd, są tam 
ustawione tablice informujące o tym, że jest to teren prywatny i obowiązuje zakaz 
wstępu osobom postronnym. Temat jest o tyle trudny, że poruszanie się po hałdach, 
poza drogą publiczną, nie stanowi wykroczenia, jedynie właściciel mógłby zgłosić 
przestępstwo, polegające na naruszeniu miru domowego. Zapewnił, że w dalszym 
ciągu drogi dojazdowe zostaną objęte wzmożoną kontrolą, pod kątem poruszania się 
takich pojazdów. Dotychczas podejmowane takie działania nie ujawniły nikogo       
na drodze publicznej. 
Radny Wacław Brózda dodał, że właściciel odpowiada za swój teren i za to co tam 
się dzieje. 
Radny Artur Sola zwrócił uwagę, że właściciel zrobił co mógł ustawiając tablice 
informacyjne. 
Przewodniczący Komisji zaproponował aby Urząd monitował u właściciela              
o zabezpieczenie terenu. 
Barbara Ebert Z-ca Naczelnika Wydz. MG zapoznała Komisję się z informacjami 
dotyczącymi zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania 
komunizmu. 
Komisja rekomendowała jako swojego przedstawiciela w komisji zajmującej się tym 
tematem radnego Antoniego Procka. 
Radna Jolanta Szejka zwróciła się o interwencje w sprawie wykaszania nieużytków. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Zespól ds. Monitoringu spotka się        
na początku lipca. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                      

                               Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


