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Protokół Nr 11/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 9 grudnia 2019 roku 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Adam 
Karaszewski, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący 
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  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 01/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 18 listopada 2019 roku został 
przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił przesunięcia finansowe w zakresie 
branżowym Komisji.  
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że będą zmiany do 
regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego dot. OZE, ponieważ RIO 
wniosła pewne uwagi do uchwały. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie. W związku                        
z tym na pewno terminy podpisywania umów przesuną się na styczeń.  
Poinformował, że 6 grudnia przyznaliśmy ostatnie dofinansowanie do wymiany kotła. 
Teraz trzeba się zastanowić, co w tym temacie robimy dalej. Wniosków                                      
o dofinansowanie jest tak dużo, że przy  takim poziomie środków finansowych, 
będziemy je realizować przez następnych kilka lat. Dlatego też nie ma sensu 
przyjmowanie nowych wniosków.  
Jeżeli chodzi o wniosek dot. asfaltowni w Bełku, to kontrola hałasu zostanie 
przeprowadzona we wrześniu 2020 roku. 
Przewodniczący Komisji przedstawił informację o programie dot. likwidacji azbestu 
w gminie (zał.). Dodał, że z problemem azbestu musimy się uporać do 31 grudnia 
2032 roku.  
  
Ad. 4 
Komendant Straży Miejskiej Adam Reniszak poinformował, że wpłynęło pismo 
mieszkańca dot. akcji Smog.  Zwraca się on, aby podjąć pewne działania. Jednak 
niektóre z tych, o których mówi są w kompetencji Sejmiku Województwa. Jeżeli 
chodzi o przeprowadzanie kontroli, to SM ma już dyspozycję z ustawy. Nie 
pobieramy próbek z palenisk i ich nie badamy, ponieważ trzeba mieć na to środki.  
Szkolenie w tym zakresie funkcjonariuszy plus badanie próbki to koszt ok. 500 zł.  
Mandaty, które ewentualnie by z tego wynikły, nie zawsze będą dochodem gminy. 
Poza tym nie jest to obligatoryjne. Mieszkaniec domaga się także wysokich kar  oraz 
podania sprawcy do publicznej widomości. Jednak jest to niezgodne z prawem.                     
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Przewodniczący Komisji powiedział, że jest to temat dla prawników. Jest wiele 
kwestii, które prawnie regulują te problemy. Ustawa antysmogowa w dalszym ciągu 
dopuszcza spalanie węgla, jednak czasem jest to przeprowadzane nieumiejętnie. 
Ostatnio zmodyfikowano wytyczne w przypadku przekroczeń pyłów. Przeprowadza 
się wtedy obligatoryjnie 5 kontroli spalania paliw stałych. Zapytał czy takie 
przekroczenia  miały już miejsce. 
Naczelnik ZKO powiedział, że tak, pod koniec listopada. Jednak tragedii nie ma. 
Opieramy się na informacji przekazywanych poprzez Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Poza tym i bez ogłaszania alarmu robimy więcej niż                    
5 kontroli dziennie.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że sam zgłaszał te problemy, gdyż jest to 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Jednak ma on świadomość zasobów Straży 
Miejskiej. Realizuje on po prostu misję radnego i postulaty mieszkańców przekazuje 
dalej. 
Komendant SM powiedział, że są sytuacje, gdzie takie rzeczy trzeba piętnować                   
i reagować. Jednak moce przerobowe SM są marne i niema kto tego robić. 
Naczelnik ZKO powiedział, że na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Ekologii 
wypracowano postulat, aby obniżyć ilość kontroli przy wskazanych poziomach  
alarmowych. Niektóre gminy mają problem je przeprowadzić, ponieważ brakuje 
kadry, a mieszkańcy się tego domagają.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że optymistyczne jest to, że mieszkańcy nie 
pozostają bierni.  
Radny Artur Szwed powiedział, że gmina i tak robi dużo w tym kierunku.                              
W Leszczynach 80 bloków podłączyła do sieci ciepłowniczej. Teraz będzie to samo 
robić z familokami. Wszystko idzie w dobrym kierunku. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał gdzie jest najwięcej kontroli.  
Komendant SM powiedział, że jest to różnie. Nie ma wybijającego się sołectwa czy 
dzielnicy.  Podczas kontroli kontrolujemy także zawartość wilgotności w drzewie.  
Radny Benedykt Krzyżowski zapytał czy można skontrolować ciepłownię                            
w Leszczynach. 
Komendant SM powiedział, że nie może. 
Naczelnik ZKO powiedział, że takie kontrole przeprowadza Urząd  Marszałkowski 
lub WIOŚ. Zakłady te są pod stałą kontrolą  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że na zebraniu w Leszczynach mieszkańcy 
wyszli z inicjatywą, aby podłączyć się do ciepłowni. Może ich jakoś wspomóc.  
Radny Artur Szwed powiedział, że jeżeli chodzi o przyłączenie domu 
jednorodzinnego do linii ciepłowniczej, to najpierw trzeba ponieść koszty i zrobić  
audyt  budynku. Poza tym zainteresowane tym były tylko dwie osoby. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że nie do nas należą takie działania. 
PEC nie jest jednostką organizacyjną gminy. Analogicznie jak z gazem, tylko                           
i wyłącznie na wniosek właściciela budynku, PEC podejmie decyzję o podłączeniu. 
 
Przewodniczący Komisji  powiedział, że na poprzednich Komisjach był poruszany 
temat jak postępować z padliną. Należałoby podjąć wniosek o opracowanie 
regulaminu usuwania padłych zwierząt. Powinien on być opracowany przez biuro 
prawne. 
Naczelnik MiG Katarzyna Pyszny powiedziała, że są na etapie rozeznawania jak 
jest ten problem rozwiązywany w innych gminach. Na jakich dokumentach tam 
pracują. Jeżeli będą gotowe dokumenty, to zostaną one przedstawione Komisji.  
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Radny Gabriel Breguła powiedział, ze trzeba rozgraniczyć pas drogowe od innego 
terenu. W pasie drogowym padlinę zbiera ZDiSK. Powinniśmy mieć to podobnie 
zorganizowane jak ZDP.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że jest to akademicka dyskusja, gdyż z padliną w pasie 
drogowym bardzo dobrze sobie radzimy. Problem jest z zabezpieczeniem tego np. 
na terenach prywatnych. Nie ma podstaw prawnych do tego, aby padlinę z terenów 
prywatnych zbierać. Czasami narażamy się, aby w takiej sprawie pomóc. Problem 
pojawia się także w okresie świątecznym czy w weekendy. 
Radny Bogdan Knopik zauważył, że opinia ministra i opinia prawników są 
sprzeczne. Sami musimy to wypracować, musimy mieć regulamin. 
Radny Gabriel Breguła zapytał na jaki numer dzwonić jeżeli padlina leży w pasie 
drogowym. 
Naczelnik ZKO powiedział, że na policję.  
Radny Marek Szczech dodał, że również na numer Zarządzania Kryzysowego                         
w powiecie.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło pismo radnego Marcina 
Stempniaka dot. inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do wyeliminowaniu z używania naczyń plastikowych w urzędzie oraz 
jednostkach organizacyjnych. Będzie ono omówione na następnym posiedzeniu 
Komisji.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że takie działania są już przez urząd powoli 
podejmowane.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 
 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


