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 Protokół Nr 11/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 10 grudnia 2019 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura,          
który powitał wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-

Leszczynach oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy. 

4. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.  
5. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego              

i Ochrony Środowiska.  
6. Omówienie spraw związanych z działalnością ZDiSK w zakresie 

bezpieczeństwa. 
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 10/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2019 roku został 
przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz o działalności Komisariatu Policji  
w Czerwionce-Leszczynach.  
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. Poinformował o działaniach Straży Miejskiej w związku 
ze zmianą przepisów w zakresie tzw. alarmu smogowego. 
W związku z pismem dot. kontroli przez Straż Miejską prywatnych nieruchomości pod 
kątem spalania odpadów w piecach c.o. przedstawił informacje o kompetencjach 
Straży w tym zakresie i prowadzonych przez nich kontrolach. 

Straż Miejska w Czerwionce-Leszczynach prowadzi kontrole prywatnych 
posesji pod kątem spalania w piecu c.o. odpadów oraz paliw zabronionych w oparciu 
o przepisy zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1396 z póź. zm.) oraz Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm.). 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonują czynności związane z kontrolą 
nieruchomości, obiektów lub ich części na podstawie upoważnienia wydanego przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Delegację uprawnień do 
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przeprowadzenia kontroli daje art. 379  ustawy Prawo ochrony środowiska. Sankcje 
karne wskazane są w art. 334 tejże ustawy, w przypadku stwierdzenia spalania paliw 
zabronionych wymienionych w § 6 Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Natomiast spalanie odpadów w indywidualnych 
urządzeniach grzewczych jest zabronione. Zakaz wynika z art. 155 Ustawy                
o odpadach i jest wykroczeniem z art. 191. Uniemożliwienie osobie uprawnionej do 
przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem z art. 
225 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950). Powyższe normy prawne 
zezwalają funkcjonariuszom w pełni na przeprowadzanie kontroli spalania paliw oraz 
odpadów w piecach c.o. jak również dają możliwość sankcjonowania w postaci 
postępowania mandatowego lub wszczęcia czynności wyjaśniających celem 
skierowania wniosku o ukaranie do sądu. 
Każde otrzymane zgłoszenie jest realizowane w miarę możliwości bezzwłocznie 
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, jak również poprzez doraźne oraz 
interwencyjne kontrole posesji w ramach działań prewencyjnych w służbie patrolowo-
interwencyjnej. Z każdej przeprowadzonej kontroli na podstawie art. 380 Prawo 
ochrony środowiska obligatoryjnie sporządzany jest protokół. 
Radny Adam Karaszewski poinformował, że sprawę omawiano również na 
posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę na działania jakie gmina podjęła w celu 
poprawy powietrza  tj. uciepłowienie i podłączenie do sieci budynków komunalnych   
w Leszczynach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 
Radny Leszek Salamon dodał, że gmina leży na terenie Parku Krajobrazowego i te 
działania podjęto już dużo wcześniej m.in. uciepłowiono również budynek SP 1          
w Leszczynach. 
 
Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącego funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżącej działalności Wydziału (załącznik do 
protokołu).  
Poinformował również o podjętych działaniach w kwestii monitoringu gminy -  
wskazano firmie z którą nawiązano kontakt, cztery lokalizacje gdzie testowo 
zamontowane mają być kamery.  
 
Ad. 6 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa.  
Przewodniczący Komisji zgłosił brak oświetlenia za wiatą przystanku obok Domu 
Kultury w Leszczynach – jest tam bardzo ciemno. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że musi sprawdzić jakie są tam możliwości – jeżeli 
trzeba wykonać dodatkowy słup to jest inwestycja, jeżeli jest możliwość wykonania 
na istniejącej infrastrukturze to w ramach porozumienia z Tauronem. 
Radny Leszek Salamon pytał na jakim etapie są sprawy dot. oświetlenia końcówki 
ul. Ks. Biskupa Pluty w Leszczynach. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że są tam problemy w zakresie uregulowań spraw 
własnościowych. Zaproponował aby Rada Dzielnicy partycypowała w kosztach 
wykonania dokumentacji tj. ok. 10 tys. zł. 
Przewodniczący Komisji pytał o realizację wymiany oświetlenia w Leszczynach na 
ul. Ks. Pojdy. 
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Dyrektor ZDiSK poinformował, że trwają rozmowy z Tauronem i prawdopodobnie 
będzie to realizowane  w roku przyszłym. 
 
Ad. 7 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej nie 
zgłoszono uwag. 
 
Ad. 8 
Zapoznano się wnioskiem radnego Marcina Stempniaka w sprawie inicjatywy 
uchwałodawczej dot. projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających    
do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny      
i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny opakowań       
i naczyń plastikowych. 
Radny Adam Karaszewski poinformował, że temat omawiano również na 
posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, jest to słuszny kierunek, coraz więcej gmin 
podejmuje takie uchwały. 
Ustalono, że temat rozpatrzony zostanie na posiedzeniu Komisji w styczniu. 
Radny Michał Toman ponownie zgłosił brak odpowiedzi an wniosek dot. remontu 
podjazdu do ośrodka zdrowia w Czerwionce – poradnia dziecięca. 
 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


