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Protokół Nr 1/2014 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami  

w dniu 16 grudnia 2014 r. 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który na 
wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 2 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2014 rok, 
2) budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok. 

Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M  przedstawił zapisy projektu budżetu w zakresie 
branżowo dotyczącym działalności Komisji tj. wydatków związanych                          
z bezpieczeństwem: 
30 tys. zł – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – fundusz 
wspomagający, 
613 tys. zł. – ochotnicze straże pożarne, 
25 tys. zł. – obrona cywilna, 
525 tys. zł – straż gminna, w tym 425 tys. z wydatki bieżące, 100 tys. z zakup 
samochodu, 
15 tys. zł – zarządzanie kryzysowe, 
300 tys. zł. – obligatoryjna rezerwa. 
Radna Izabela Tesluk pytała czy jest szansa na zakup w 2015 roku samochodu 
pożarniczego dla OSP Szczejkowice. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że w 2015 roku nie ma 
środków na inwestycje. Jeżeli chodzi o samochód OSP Szczejkowice to jest 
sprawny i na bieżąco remontowany. Koszt zakupu nowego samochody 
pożarniczego, ciężkiego to jest ok. 600 tys. zł. – tyle ile cały roczny budżet dla 
straży. Należy zastanowić się nad celowości zakupu ciężkich samochodów dla 
wszystkich  jednostek, w przypadku kiedy do wezwań w pierwszej kolejności 
wyjeżdżają jednostki z krajowego systemu tj. Czerwionka, Leszczyny i Dębieńsko 
Wielkie. 
Przewodniczący Komisji pytał o możliwość powstania zawodowej straży w gminie. 
Naczelnik Wydz. ZKO wyjaśnił, że w takim przypadku pozostałe jednostki 
ochotnicze zostałyby zlikwidowane a są one wyspecjalizowane do konkretnych 
zdarzeń. 
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Przewodniczący Komisji pytał o zakup samochody dla Straży Miejskiej. 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że samochód którym 
dysponuje Straż jest już bardzo awaryjny z uwagi na duży przebieg, stąd potrzeba 
zakupu nowego. Jest to narzędzie pracy Straży Miejskiej. 
Radny Józef Szczekała pytał czy są w budżecie zaplanowane środki na 
nieprzewidziane zdarzenia. 
Skarbnik G i M poinformował, że jest kwota 300 tys. zł.  jako rezerwa celowa, jest to 
wymóg ustawowy ale kwota w budżecie jest wyższa niż zapisana w ustawie. 
Przewodniczący Komisji pytał o środki na oświetlenie ulic i placów, w tym na nowe 
punkty świetlne. 
Skarbnik G i M poinformował, że w dziale 915 jest kwota 1.763 tys. zł. na 
oświetlenie ale są to wydatki bieżące, nie ma środków  na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w tym zakresie. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że są  newralgiczne punkty gdzie należy 
oświetlenie uzupełnić. Ponowił wniosek o  oświetlenie pasażu w Leszczynach od 
targowiska do Inter Marche – przynajmniej wykonanie w 2015 roku dokumentacji 
tego zadania. Druga sprawa, którą zgłosił to przegląd oświetlenia przejść dla 
pieszych. Pytał również, czy są środki na monitoring newralgicznych miejsc              
w gminie - wniosek w tym temacie podjęto na jednej z sesji Rady poprzedniej 
kadencji. 
Skarbnik G i M poinformował, że nie ma takich środków. 
Radny Wacław Brózda zwrócił uwagę na ciągłe dewastacje muszli koncertowej      
w Leszczynach, monitoring i wykonanie oświetlenia zabezpieczonego przed 
rozbijaniem butelkami rozwiązałoby tą sprawę. 
Radny Józef Szczekała zwrócił się o zwiększenie punktów świetlnych na końcówce 
ul. Kamieńskiej w Przegędzy.  
Przewodniczący Komisji zwrócił się o przedstawienie Komisji wykazu punktów 
świetlnych do realizacji w 2015 roku. 
Radna Izabela Tesliuk poruszyła kwestie dodatkowego przejścia dla pieszych           
i oświetlenia drogi wojewódzkiej w Szczejkowicach. 
Radny Leszek Salamon zgłosił wniosek o oświetlenie ul. Przedszkolnej od 
przedszkola do końca i końcówki ul. Pierchały. 
Przewodniczący Komisji dodał, że również mieszkańcy osiedla Malenie zgłaszają 
braki w oświetlenie ulic. 
 
Komisja „jednogłośnie” podjęła następujące wnioski: 

1) wykonać dokumentację a w następnej kolejności przystąpić do realizacji 
oświetlenia chodnika od targowiska w Leszczynach do sklepu Inter 
Marche, 

2) przeprowadzić przegląd oświetlenia przejść dla pieszych, aby były 
dobrze oświetlone latarniami z góry, 

3) przekazać wykaz nowych punktów świetlnych planowanych do realizacji         
w 2015 r. 

4) zwiększyć ilość punktów świetlnych w następujących miejscach: 
- na końcówce ul. Kamieńskiej w Przegędzy, 
- na ul. Przedszkolnej – od przedszkola do końca, 
- końcówka ul. Pierchały. 
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Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych      
w porządku obrad. 
 
Ad. 3 
Radna Izabela Tesluk pytała, kto wydaje zezwolenia na parkowanie w centrum 
sołectwa wielkich cystern. 
Komendant SM wyjaśnił, że jest to teren prywatny. 
 
                               
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 

Alina Kuśka               Przewodniczący Komisji 
 
          radny Waldemar Mitura  


