
Protokół Nr 06/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 30 sierpnia 2011 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 wszystkie osoby, 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. Omówienie  sprawy  dot.  zakazu  palenia  odpadów  na  terenie  ogrodów 

działkowych.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 14 czerwca 2011 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało  6 radnych.

Ad. 3 
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  tematyki  zawartej  w  porządku  obrad 
najbliższej sesji Rady.

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji  odczytał  przepisy  Regulaminu  Państwowych  Ogrodów 
Działkowych w zakresie spalania  odpadów.

§ 133      Członkowi Związku zabrania się:
               5. spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw,

§ 136   Dopuszcza się spalanie pochodzących z działki  części roślin porażonych 
przez  choroby  i  szkodniki,  jeżeli  to  nie  narusza  odrębnych  przepisów, 
a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać 
w ciągu dnia   w okresie od 1 maja do 30 września.

Radny  Jan  Pala  stwierdził,  że  chciałby  aby  działkowcy  przestrzegali  zapisy 
regulaminu.  Kolejna  sprawa  to  brak  kontenerów  na  odpady  na  terenie  działek, 
a śmieci są wywożone do lasu.
Pan Pyras POZ poinformował, że na tablicach ogłoszeń  wywieszone są informacje 
o zakazie spalania. Natomiast jeżeli chodzi o kontenery, to ogrody działkowe mają 
kontenery na swoim terenie.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej potwierdził, że na terenie ogrodów są 
kubły, natomiast do lasu śmieci wyrzucają nie tylko działkowcy.   
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Pan  Pyras zwrócił  uwagę  na  małe  możliwości  ukarania  działkowca  za 
nieprzestrzeganie  regulaminu,  sankcje  mają  formę  upomnienia,  wezwania  na 
zebranie. 
Radny  Marek  Paluch pytał  o  argumenty  jakimi  dysponuje  Straż  Miejska  w  tym 
zakresie.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że regulamin dotyczy 
działkowców, natomiast Straż nie ma podstaw do użycia sankcji prawnych.  
Jedynym  sposobem  jest  większe  uświadamianie  działkowców,  aby  przestrzegali 
zapisy regulaminu. 
Radny Marek Paluch  zwrócił uwagę aby te kwestie uregulować i podjąć przez Radę 
odpowiedni akt prawa miejscowego.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że w tych kwestiach 
powinni wypowiedzieć się prawnicy.
Przewodniczący  Komisji dodał,  że  kwestie  te  są  przypominane  na  każdym 
zebraniu ale nie do wszystkich to trafia. 

Ad. 5
Radny Jan Pala zgłosił, iż mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z  kupą 
niewiadomego składu, zlokalizowaną na polach za cmentarzem w Czerwionce.
Radny  Stanisław  Breza poruszył  problem  dot.  wykaszania  poboczy  dróg  oraz 
nieużytków. 
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza G i M poinformował, że wykaszanie poboczy jest 
prowadzone  na  tyle  na  ile  wystarcza  środków.  Natomiast  nieużytków  jest  coraz 
więcej, wysyłane są  do właścicieli upomnienia ale z realizacją jest różnie.
Radny Stanisław Breza dodał, żeby przynajmniej wykaszane były posesje które są 
własnością gminy.   
Radny Ryszard  Bluszcz poinformował  o  skierowaniu  pisma do ZDW w sprawie 
ograniczenia  tonażu  samochodów  przemieszczających  się  ulicą  Gliwicką 
w Szczejkowicach. Zwrócił się również do Komisji o poparcie wniosku skierowanego 
do administratorów dróg nr 924 i 925  dot. utrzymywania we właściwym stanie tych 
dróg.

Wniosek   o  utrzymywanie  we  właściwym  stanie  dróg  nr  924  i  925  został 
jednogłośnie (głosowało 6 radnych) poparty przez członków Komisji. 

Radna Jolanta Szejka poruszyła sprawę przekazywania fotoradarów, ZDW swoje 
radary przekazał, co z fotoradarami które są własnością gminy.
Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  G  i  M poinformował,  że  gmina  jest  właścicielem 
masztów.
Adam Reniszak poinformował, że wszystkie radary przejmuje Inspekcja Transportu 
Drogowego.
Radny Marek Paluch zwrócił uwagę aby patrolami Straży Miejskiej objąć teren placu 
zabaw przy ul. Wolności. Jak wygląda sprawa oświetlenia solarnego planowanego 
do  realizacji  na  placach  zabaw.  Poruszył  sprawę  terenu  przy  ulicach  Rymera 
i Rostka, w miejscu zalewiska, co z przepustem?
Z-ca Burmistrza poinformował, że przepust jest na terenie kolejowym i trudno ustalić 
kto jest jego właścicielem.  Na chwilę obecną jest ustne porozumienie ZDiSK i RZSW 
i  zostaną wykonane studzienki  na terenie  rowu R2.  Natomiast  kanał   w kierunku 
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targowiska  został  wyczyszczony  ale  znowu  jest  zamulony.  Jeżeli  chodzi  o 
oświetlenie  solarne to  będzie  tylko  na ul.  A.  Krajowej,  place zabaw nie  spełniają 
wymogów koniecznych aby pozyskać na ten cel niezbędne środki.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka          

                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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