
Protokół Nr 25/2013
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 3 września 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 materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2013 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji przedstawił pisma, które skierowano na posiedzenie 
Komisji:
1) pisma związane z wnioskiem Komisji o poprawę bezpieczeństwa  w rejonie banku 
ING:
- pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku,
- pismo Teresy i Jerzego Knapczyk,
- pismo ING Bank Śląski.

2) pismo Adama i Grażyny Rybka w sprawie  zakłóceń ciszy nocnej w rejonie rynku 
w Dębieńsku.
Członkowie Komisji zwrócili się o skierowanie pisma do Policji o częstsze 
patrolowanie wskazanego w piśmie rejonu, szczególnie w godzinach wieczornych 
i nocnych.
Odpowiedź informująca o przekazaniu sprawy Policji zostanie przesłana również 
zainteresowanym.

3) pismo Renaty Szala  w sprawie  gospodarki ściekowej budynków 
w Szczejkowicach położonych przy ul. Wiejskiej.
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Radny Ryszard Bluszcz, którego między innymi pismo dotyczy wyjaśnił, że Straż 
Miejska przeprowadziła kontrolę posesji pod względem gospodarki ściekowej i nie 
było pod tym względem uwag. 
Komendant Straży Miejskiej potwierdził przeprowadzenie postępowania 
kontrolnego nieruchomości Pana Bluszcza i Pana Szczepkowskiego, w wyniku 
którego nie stwierdzono uchybień w zakresie gospodarki ściekowej. Dodał, że Pani 
Szala została poinformowana o możliwości złożenia zgłoszenia na piśmie, które 
będzie podstawą do wszczęcia postępowania. Takie zgłoszenie jak do tej pory nie 
wpłynęło.
Komisja ustaliła, iż przekazana zostanie Pani Szala odpowiedź zawierającą 
uzyskane  tej w sprawie informacje.

Przewodniczący przedstawił również wniosek OSP Leszczyny w sprawie 
sfinansowania zakupu sprzętu gaśniczego. Zwrócono się o realizację wniosku.
Radny Stanisław Breza  podziękował Straży Miejskiej za zabezpieczenie korowodu 
dożynkowego w Stanowicach. Zwrócił się również do Straży o monit do firmy 
obcinającej konary drzew o usunięcie obciętych gałęzi zeskładowanych na posesji 
p. Glenszczyk w Stanowicach. Poinformował o stłuczonym lustrze przy skręcie 
w ul. Gospodarczą.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

                                               Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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