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Protokół Nr 7/2015 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 1 września 2015 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informacja na temat szkód spowodowanych nawałnicami jakie przeszły w 

ostatnim czasie oraz działań mających na celu ich usuwanie.  
5. Omówienie tematu dot. przydziału mieszkań socjalnych w kontekście pożaru 

budynku na terenie Starej Kolonii w Czerwionce. 
6. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8  radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 6/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – 
głosowało 8 radnych. 
 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty.  Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że odbył się nowy 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Stawka uległa podwyższeniu. 
Stawki będą zmienione od 1 października i będą wynosić 12 zł/osoba, 5 i kolejna 
osoba 9 zł. Za odpady niesegregowane 22 zł.  
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że w nocy z 7/8 lipca 
przeszła silna wichura, która trwała około 40 minut. Koszty jakie z tego tytułu 
poniosło ZKO to 21.600 zł, w tym około 13 tys. zł to 3 dniowy ekwiwalent dla 
strażaków ochotników.  Najwięcej powalonych drzew było w Leszczynach w parku – 
ponad 100. Najbardziej ucierpiała infrastruktura elektryczna. Na szczęście nikt nie 
uległ wypadkowi. Ponadto zostały uszkodzone dwie więźby dachowe. Jeżeli chodzi                                
o sprzęt, to trzy piły elektryczne i agregaty prądotwórcze uległy uszkodzeniu, ale już 
je naprawiono. Najwięcej problemów było z przywróceniem zasilania, ale był to 
problem wojewódzki. W pewnym momencie sieci przestały informować co się dzieje. 
Taka sytuacja jak w tym roku jeszcze się u nas nie wydarzyła, gdyż zniszczeniu 
uległo 7 słupów średniego napięcia i 2 wysokiego. Od samego rana również ZDISK 
podejmował działania. Problem był z wiatrołomami, ponieważ dopiero od teraz 
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można je usuwać bez zezwolenia. Było sporo problemów w przepływie informacji                  
i dysponowaniu OSP, podlegają one dyspozytorowi dyżurnemu w Rybniku, brak było 
koordynacji. Dwie nasze jednostki zostały rozdysponowane na Rybnik.                             
99% wszystkich problemów stanowiły drzewa, zwłaszcza przy drogach wojewódzkich 
i powiatowych.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że cieszy się, że ustawa w końcu się zmieniła. 
W Leszczynach w parku była tragedia i stwarzało to zagrożenie. Trzeba było czekać 
aż dwa tygodnie na usunięcie drzew. Dopiero telefon do Starosty pomógł.  
Poprosił aby naciskać na ZDiSK żeby drogi zostały naprawione.  
Radny Wacław Brózda powiedział, że na ul. Broniewskiego od czasu nawałnicy w 
kilku miejscach nie świecą lampy. Nikt nie interweniuje w tej sprawie. 
Naczelnik ZKO powiedział, że jeżeli trafia do nich taka informacja to działają. Ale oni 
też mogą dzwonić tylko na infolinię, nie mają bezpośredniego kontaktu.  
Radny Leszek Salamon zapytał jak należy postąpić, gdy wiatrołom jest na terenie 
prywatnym. 
Naczelnik ZKO powiedział, że należałoby dopytać w Wydziale Ekologii i Zdrowia.  
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji powiedział, że ostatnio widział reportaż o mieszkańcach 
naszych familoków, którzy są zbulwersowani tym, że w jednym familoku są lokale 
komunalne i socjalne. Trzeba by było coś z tym zrobić. Ludzie mówią, że mieszkają 
na bomie. Wiadomo, że nie można wszystkich korzystających z opieki dać do 
jednego worka, jednak element ze starej kolonii nie zacznie już nowego życia.  
Księgowa ZGM Jolanta Kokowska powiedziała, że ludziom po eksmisji musimy 
zapewnić lokal socjalny lub tymczasowy. W budynku przy ul. Kościuszki 7                             
na 12 mieszkań tylko 4 są bez zaległości. Po pożarze 6 rodzin chce wrócić, 1 lokator 
przebywa w ZK, sprawca pożaru jest nieuchwytny, a 1 lokatorowi wypowiedziano 
umowę najmu. Obecnie dwie rodziny przebywają w hotelu, ale do końca września 
muszą się z niego wyprowadzić. Musimy opróżnić także 1 piętro, bo trzeba wymienić 
stropy.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że nie dotyczy to tylko jednego budynku, 
problem jest ogólny.  
Jolanta Kokowska powiedziała, że była propozycja remontu budynku przy                         
ul. Bełkowskiej 9 i zrobienia tam lokali socjalnych.  
Komendant Komisariatu Policji powiedział, że nie możemy zrobić getta. Nie ma tu 
złotego środka. 
Jolanta Kokowska powiedziała, że na dziś mamy 114 lokali socjalnych, 
oczekujących jest 45 osób na 2015 rok. A po wyrokach jest 77 osób.  
Komendant powiedział, że sądy przyznają lokale nie zastanawiając się nad tym,                   
że ci ludzie nie będą płacić.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy liczba interwencji w takich budynkach rośnie. 
Komendant powiedział, że są to punkty zapalne. Jeżeli chodzi o pożar, to jest 
prowadzone postępowanie przygotowawcze, kontakt ze sprawcą jest utrudniony. 
Mamy nadzieję, że zapadną wyroki.  
Radna Izabela Tesluk zapytała dlaczego ludzie nie płacą.  
Komendant powiedział, że trzeba by zbadać podłoże socjologiczne. 
Sekretarz GiM powiedział, że dopóki działało prawo lokalowe, to miało to ręce i nogi, 
potem zaczęto to ulepszać. Dziś nie można nikogo wyrzucić na bruk. Zdarzało się 
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tak, że ludzie mieli wysokie dochody, a nie płacili. Ludzie mają gdzieś opłaty za 
mieszkanie, mają świadomość, że i tak muszą mieć lokal.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że ZGM powinien mieć cały czas ten problem 
na uwadze.  
 
Ad. 6  
Sprawy bieżące. 
Komendant Komisariatu poinformował, że w ostatnim okresie podjęto takie 
działania jak sprawdzanie pustostanów, czy nie grupują się tam bezdomni oraz 
kontrole prawidłowości parkowania przy barze Duet, po zgłoszeniach od 
mieszkańców. Interwencji nie było.  
Radna Jolanta Szejka poinformowała, o stwarzającym zagrożenie pustostanie. 
Powiedziała, że była tam wizja z panem Tymoszkiem, ale dopóki nie znajdzie się 
właściciel ktoś musiałby to zabezpieczyć. 
Komendant powiedział, że jest tu problem z ustaleniem właściciela. Musi być 
decyzja administracyjna, co jest w gestii nadzoru budowalnego.  
Radna Jolanta Szejka powiedziała że może się tam zdarzyć tragedia. Trzeba by 
chociaż założyć taśmę. 
Komendant powiedział, że takie sytuacje już były, działają doraźnie, bo nie jest to w 
ich kompetencji. 
  
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o umieszczenie w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, zapisu dotyczącego obowiązku usuwania rośliny toksycznej typu 
„barszcz sosnowskiego”, przez właścicieli oraz administratorów terenów, na 
którym ona występuje.  
 
Komisja podjęła decyzje aby spotykać się 15 minut wcześniej, czyli o godzinie 14:45. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewica           
 
                                                                         Przewodniczący Komisji 
 
                radny Waldemar Mitura  


