
Protokół Nr 31/2014
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 marca 2014 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 
6 radnych. 

Ad. 2
Protokół Nr 30/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2014 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.

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

Ad. 4
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk przedstawił informację na temat 
działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy w 2013 r. 
w sumie było to 385 interwencji w których w większości brały udział jednostki będące 
w krajowym systemie  ratowniczo-gaśniczym tj. OSP Czerwionka, OSP Leszczyny 
i OSP Dębieńsko. Rok 2014 był porównywalnym rokiem do roku 2008, kiedy tak jak 
i teraz nie było większych zdarzeń.   Również w zakresie działalności Wydziału ZKO 
nie było większych zdarzeń, miniony rok należał do spokojnych.
Radny Stanisław Breza pytał czy w tym roku będą kontynuowane roboty na rzece 
Bierawce? W ostatnim czasie była tam wywożona ziemia na skarpę.
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że RZGW  zakończył prace i w chwili 
obecnej nic już więcej nie planuje.  Natomiast ziemię wywoził tam ZDiSK.
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę aby monitorować  to co się tam dzieje 
i przed większymi opadami uformować i uwałować teren.  Pytał o remonty dot. 
budynku OSP w Stanowicach tj. remont c. o., wymiana drzwi garażowych i instalacji 
elektrycznej.
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że  dotarła dokumentacja w zakresie 
ogrzewania obiektu, nie ma natomiast informacji dot. wymiany drzwi i instalacji 
elektrycznej.
Radna Jolanta Szejka poinformowała o dążeniach OSP w Bełku do ujęcia jednostki 
w krajowym systemie ratowniczym.
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Naczelnik Wydziału ZKO wyjaśnił, że  zasadą jest w jednej gminie dwie jednostki 
w krajowym systemie, u nas są już trzy jednostki, dlatego małe są szanse ujęcia 
kolejnych jednostek.
Radny Ryszard Bluszcz zwrócił uwagę, że nastąpiły zmiany topograficzne, 
powstała autostrada, to może być argument do włączania do systemu jednostek przy 
obrzeżach autostrady.
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że są jeszcze jednostki z Knurowa 
i Rybnika.
Radny Stanisław Breza  pytał o pożary nieużytków.
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że  90% pożarów to są pożary nieużytków. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że większą uwagę należy zwrócić na 
uświadamianie mieszkańców i informowanie o zakazie wypalania traw.
Naczelnik Wydziału ZKO zobowiązał się dostarczyć materiały informacyjne w tym 
temacie do zawieszenia w gablotach na terenie sołectw i dzielnic. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się również o ponowienie takiej informacji na 
stronie internetowej gminy.
Radny Ryszard Bluszcz zgłosił potrzeby ustawienia dodatkowych punktów oświe-
tleniowych    w Szczejkowicach,
Radny Stanisław Breza zwrócił się o interwencje w sprawach: usunięcia wraku 
samochodu stojącego obok ronda  w Stanowicach oraz doprowadzenia do porządku 
terenu wokół nowej stacji paliw w Stanowicach (od strony ul. Żorskiej).
 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

                                               Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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