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 Protokół Nr 1/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 11 grudnia 2018 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura,          
który powitał wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.  
4. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego              

i Ochrony Środowiska.  
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 

Ad. 2 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM omówił projekt budżetu na 2019 rok w zakresie 
wydatków branżowo związanych z działalnością Komisji tj. bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO omówił wydatki związane z dzielnością 
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wydatki związane są z utrzymaniem 
gotowości bojowej 10 jednostek osp. 
Radny Michał Toman pytał o wydatki na Straż Miejską. 
Adam Reniszak Komendant SM poinformował, że całość środków zaplanowanych 
w projekcie budżetu na Straż Miejską to płace i pochodne oraz wydatki związane           
z utrzymaniem jednostki. Aktualnie w jednostce pracuje 5 strażników. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych     
w porządku obrad najbliższej sesji.  
 

Ad. 3 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
Przewodniczący Komisji pytał o liczbę bezdomnych osób przebywających na 
terenie gminy. 
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że jest to liczba zmienna, aktualnie jest 
ok. 12 osób. 
Radny Adam Karaszewski pytał na jakiej podstawie funkcjonariusze Straży 
Miejskiej upoważnieni są do wejścia na prywatną posesje i kontrolę w kotłowni. 
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że art. 379 prawa ochrony środowiska 
daje uprawnienie wstępu przez cała dobę na teren gdzie prowadzona jest działalność 
gospodarcza a w godzinach 6.00 – 22.00 na pozostały teren. Z kontroli sporządza 
się protokół.  
Radny Adam Karaszewski poinformował o zgłoszeniach mieszkańców dot. 
zamieszkiwania przez bezdomnych w budynku byłego hotelu robotniczego przy       
ul. Młyńskiej. 
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że budynek jest objęty stałym 
nadzorem. 
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Ad. 4 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału (załącznik do 
protokołu). 
 

Ad. 5 
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji na kadencję: 
 

1. Cykliczne spotkania Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
2. Stała współpraca z Komisariatem Policji i comiesięczna informacja na temat 

stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 
3. Współpraca i comiesięczna informacja na temat działalności Straży Miejskiej. 
4. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie: 

1) stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży 
Pożarnej, 

2) stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: 
pożar, pożar lasu, powódź. 

5. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
6. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Edukacji na temat bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w szkołach (cokwartalne spotkanie). 
7. Współpraca z Zarządem Dróg i Służb Komunalnych w sprawach 

bezpieczeństwa w drogownictwie (udział w posiedzeniach Komisji 
przedstawiciela ZDiSK): 

1) oświetlenie ulic, 
2) oznakowanie ulic, 
3) przejścia dla pieszych, 
4) stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa, 
5) progi zwalniające. 

8. Współpraca z radami dzielnic i sołectwa. 
 

Radny Michał Toman poinformował o zgłaszanych przez rodziców problemach         
z parkowaniem przy Przedszkolu Nr 6 przy ul. Wolności w Czerwionce, ostatnio 
doszło tam do stłuczki. Zaproponował aby rozważyć utworzenie tam pasów do 
parkowania, co można również zastosować i przy innych przedszkolach i szkołach.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                                            Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


