
Protokół Nr 33/2014
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 27 maja 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 31/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2014 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.
Protokół Nr 32/2014 z wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2014 r. 
przyjęto „jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

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

Ad. 4
Przewodniczący Komisji  pytał czy gminne jednostki OSP posiadają maszyny 
do oddymiania pomieszczeń i czy jest konieczność zakupu takiego sprzętu?
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że taką maszynę 
posiada OSP Dębieńsko Wielkie, można zakupić dodatkowo taki sprzęt ale nie jest 
to konieczne, nie jest to sprzęt często używany.
Przewodniczący Komisji  pytał o sytuację powodziową na terenie gminy.
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk wyjaśnił, że nie było zagrożenia 
powodziowego na terenie gminy.
Radny Stanisław Breza poinformował, że w wyniku odpadów podmyło dwie 
studzienki w Stanowicach. Podziękował za usunięcie wraku samochodu stojącego 
w centrum Stanowic. Zwrócił się o wykoszenie traw na terenie tzw. kanału ulgi 
w Stanowicach. Poinformował o aktach wandalizmu jakie ostatnio miały miejsce na 
terenie Stanowic  -    przewrócenie tablic z nazwami ulic i znaków drogowych. 
Zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej o częstsze patrole na terenie sołectwa.  
Przewodniczący Komisji zaproponował  aby ponowić na stronie internetowej gminy 
apel o zgłaszanie przez mieszkańców wszelkich zaobserwowanych aktów 
wandalizmu. 
Radna Jolanta Szejka  zwróciła uwagę, że podobne akty miały miejsce ostatnio 
na terenie sołectwa Bełk m.in. zamalowanie bankomatu.
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Radny Ryszard Bluszcz poruszył kwestie środków finansowych przekazywanych 
do dyspozycji rad dzielnic i sołectw, i sposobu ich rozdysponowania.
Radny Jan Pala zgłosił  problem zapadających się studzienek na ul. Furgoła 
w stronę przejazdu kolejowego oraz konieczność wykoszenia terenu przy 
ul. Kruczkowskiego w Czerwionce – podstacja firmy Tauron.
Przewodniczący Komisji zwrócił się o ustalenie stanu prawnego terenu 
w Leszczynach  - róg ul. Dworcowej i Ks. Pojdy (naprzeciw dawnej Praktycznej 
Pani), z uwagi na brak chodnika w tym rejonie.

Członkowie Komisji postanowili zwrócić się z następującymi wnioskami:
1) wykoszenie traw na terenie tzw. kanału ulgi w Stanowicach,
2) remont zapadających się studzienek  na ul. Furgoła w stronę przejazdu, 
3) sprawdzenie stanu prawnego terenu w Leszczynach – róg ul. Dworcowej 

i ul. Ks. Pojdy,
4) wykoszenie terenu przy ul. Kruczkowskiego w Czerwionce – podstacja firmy 

Tauron,
5) ponowienia informacji na stronie internetowej gminy o zgłaszaniu przez 

mieszkańców wszelkich zaobserwowanych aktów wandalizmu.
Kolejne posiedzenie  odbędzie 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

                                               Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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