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Protokół Nr 23/2013 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami  

w dniu 7 maja 2013 r. 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście                 
wg załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji – radny Artur Szwed, który na wstępie 

powitał wszystkich obecnych, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie sprawy dot. zakazu palenia odpadów na terenie ogrodów 

działkowych. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”, głosowało                 
5 radnych.  
 

Ad. 2 

Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 19 marca 2013 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych. 
 

Ad. 3 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że przepisy prawne    
w tym zakresie są, jest Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który 
jest prawem miejscowym. Jest podstawa do karania, ale daleki jest od tego. 
Zaproponował aby najpierw działkowcy wewnętrznie próbowali to załatwić, stosując 
restrykcje np. wykluczenie z członkowstwa. 
Mirosław Czyżycki Prezes OD Miczurin stwierdził, że problem palenia odpadów     
na terenie ogrodów jest znany od dawna. Sprawy poruszano na Walnym Zebraniu, 
ogłoszenia wywieszane w tym temacie są zrywane z gabloty. Zaproponował aby 
wystosować w tej sprawie pismo z Urzędu. Jeżeli chodzi o kary, to wykluczenie           
z członkowstwa może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zwracał się             
do Straży Miejskiej o interwencję  i były efekty tego. Ukaranie kilku osób niewielką 
kwotą poprawiłoby dyscyplinę. 
Przewodniczący Komisji zaproponował wywieszenie większej ilości ogłoszeń          

z dopiskiem, że osoby które będą spalać, będą karane. Zaproponował również 
zwiększenie liczby kontroli Straży Miejskiej.  
Radny Jan Pala zwrócił się o zapoznanie działkowiczów z zapisami Regulaminu,    
są osoby które palą całe przedpołudnie.  Stwierdził również, że należy uregulować 
sprawę śmieci na działkach, część działkowiczów zabiera śmieci do swoich 
śmietników przy blokach, ale część spala je na miejscu.  
Przewodniczący Komisji przytoczył zapis regulaminu mówiący, że od 1maja do 30 
września nie można nic spalać.  
Komendant Straży Miejskiej zwrócił uwagę, że w § 3 Regulaminu jest mowa               
o zbiórce śmieci. Ogrody Działkowe są takim samym właścicielem nieruchomości jak 
inni, tak samo ich dotyczy selektywna zbiórka odpadów. 
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Radny Ryszard Bluszcz zaproponował aby przy wejściu na teren ogrodów umieścić 
duża tablicę informującą o całkowitym zakazie spalania.  
Przewodniczący Komisji  zobowiązał się do wywieszenia takich tablic, zwrócił się 
również o wystąpienie Komendanta Straży z pismem do Prezesów Ogrodów. 
Komendant Straży zwrócił się do Prezesów aby zastosowali wobec działkowiczów 
spalających śmieci sankcje ze strony ogrodów. 
Radny Jan Pala stwierdził, że należy bardziej edukować mieszkańców. 
Ostatecznie ustalono, że Komendant Straży Miejskiej wystąpi do Prezesów Ogrodów 
Działkowych z  pismem informującym o zakazie palenia, które zostanie umieszczone 
na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo przy wejściu na ogrody zostaną ustawione duże 
tablice informujące o całkowitym zakazie palenie.  
 

Ad. 4 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał, na posiedzeniach innych 
Komisji branżowych w których brali udział. 
Do treści projektów uwag nie zgłoszono.  
 

Ad. 5 
Radny Stanisław Breza zgłosił sprawy dotyczące: 

- uprzątnięcia  gruzu z rozbijanych betonowych słupów (teren Stanowic), 
- poinformował o  akcji sprzątanie świata, jaka miała miejsce w soł. Stanowice          
24 kwietnia br., 
- uporządkowania przystanku w Stanowicach, przy rondzie, przy zjeździe                    
z autostrady. 
Radny Jan Pala poinformował o zniszczonych studzienkach na wysokości banku 

ING w Czerwionce. 
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za”, podjęli następujące wnioski: 

1) uporządkowanie przystanku w Stanowicach, przy rondzie, przy zjeździe 

z autostrady,  

2) naprawa studzienek na ul. Furgoła obok banku ING.  

3) zgłoszono kolejny monit w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie 

banku ING przy ul. Furgoła w Czerwionce. 

Radny Ryszard Bluszcz zwrócił uwagę, że ZDP nie przeprowadził jeszcze 

przetargu na remont dróg. Poinformował o planowanym  spotkaniu z Marszałkiem 
Województwa Śląskiego . 
Komendant Straży Miejskiej przekazał materiał zawierający ewidencję wyników 
działań Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach za 2012 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka  

                                                  Przewodniczący Komisji 
 
                      radny Artur Szwed  
 


