
Protokół Nr 01/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 stycznia 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 wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
3. Omówienie planu pracy Komisji w kadencji 2010 - 2014.
4. Sprawy bieżące.
5. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji. 

Ad. 1
Członkowie  Komisji  przyjęli  proponowany  porządek  posiedzenia  bez  uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 5 radnych. 

Ad. 2
1)  członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  projektami  uchwał  oświatowych, 
w szczególności z projektem dot. zamiaru utworzenia Zespołu Szkól w Książenicach.

Przewodniczący Komisji prosił o przybliżenie tematu dot. Książenic.
Andrzej  Raudner Z-Ca Burmistrza G i  M  poinformował,  że  dzieci  z  Książenic 
powinny do gimnazjum jeździć do Czuchowa a jeżdżą do Rybnika. W ten sposób 
ucieka  subwencja,  uczniów  jest  coraz  mniej.  Władze  Rybnika  wyrażają  wolę 
kontynuacji nauki dzieci z Kamienia w nowopowstałym gimnazjum w Książenicach. 
Na dzień dzisiejszy dwie sale lekcyjne w tej szkole stoją puste. 
Radny Marek Paluch pytał ile będzie to gminę kosztować?  
Andrzej Raudner  poinformował, że pozwoli to obniżyć koszty stałe które i tak są, 
natomiast  wpływać  będzie  większa  subwencja. 
Radny Marek Paluch pytał  jaka jest pewność, że dzieci zostaną w Książenicach. 
Andrzej Raudner poinformował, że było spotkanie z rodzicami i deklarowali oni, że 
pozostawią dzieci w Książenicach. Na dzień dzisiejszy tylko 7 dzieci uczęszcza do 
Czuchowa, a aż 60 do Rybnika.

2)  członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok.

Radny Marek Paluch pytał czym podyktowana była zmiana zasad wyliczania diet 
członkom komisji.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza G i M poinformował, że chodzi o zwiększenie 
efektywności pracy członków komisji. 
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Ad. 3
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy, która przedstawia się 
w następujący sposób:

1. Cykliczne,  comiesięczne  spotkania  Komisji  zgodnie  z  ustalonym 
harmonogramem.

2. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie:
1) stan  wyposażenia  i  wyszkolenia  poszczególnych  jednostek  Straży 

Pożarnej (kwiecień),
2) stan  przygotowania  gminnych  służb  na  wypadek  klęski  żywiołowej: 

pożar, pożar lasu, powódź.
3. Comiesięczna informacja na temat działalności Straży Miejskiej.
4. Cykliczna (kwartalna) współpraca z Komisariatem Policji w celu analizy stanu 

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

dzieci i młodzieży   w szkołach.
7. Współpraca  z  Zarządem  Dróg  i  Służb  Komunalnych  w  sprawach 

bezpieczeństwa  w drogownictwie:
1) oświetlenie ulic,
2) oznakowanie ulic,
3) stan przepustów i odwodnienie ulic, kanalizacja burzowa,
4) progi  zwalniające  -  do  kompetencji  Komisji  należy  ocena  kolejności 

realizacji poszczególnych zadań.
8. Współpraca z samorządami dzielnic i sołectw (spotkania raz na pół roku).
9. Opiniowanie  skarg,  kierowanych  do  rozpatrzenia  zgodnie  z  kompetencjami 

Radzie Miejskiej.
10.Sesja tematyczna „O bezpieczeństwie w gminie”.

Powyższy plan pracy przyjęto „jednogłośnie” – głosowało 5 radnych. 

Ad. 4
Radny Marek Paluch pytał o skład osobowy Straży Miejskiej. 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował,  że Straż dysponuje 
5-letnim  samochodem,  już  bardzo  awaryjnym.  Jeżeli  chodzi  o  stan  osobowy  to 
jedna osoba już przeszła ze Straży,  natomiast  dwie osoby szkolą się  w kierunku 
górniczym i też zamierzają zmienić pracę. 
Przewodniczący Komisji pytał czy myśli się o reorganizacji Straży Miejskiej. 
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M poinformował, że stan osobowy może ulec 
redukcji, może być stan np. 7-mio osobowy, to m. in. sprawa  oszczędności. Jeżeli 
chodzi o wykorzystanie radaru, to jest to zło konieczne. Poinformował, że miejsca 
ustawiania  radaru  są  uzgadniane  z  Komendom  Policji  w  Rybniku.  Dodał,  że 
przeprowadzono kontrolę Straży w zakresie wykorzystania radaru, jako jedyna Straż 
w  Czerwionce-Leszczynach  w  skali  województwa  nie  otrzymała  ani  jednego 
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zalecenia pokontrolnego. Redukcje będą,  wynika to z  ograniczenia finansowego. 
Zwalniane są również osoby z Urzędu a pracy nie ubywa. 
Przewodniczący  Komisji prosił  o  zestawienie  osób  ukaranych  przez  Straż 
w ostatnich 3 miesiącach. 
Radna Jolanta Szejka poruszyła kwestie dot. wykaszania nieużytków, jako sołtysi 
chodzą do tych właścicieli ale czasem są odprawiani z kwitkiem, czy Straż Miejska 
może podjąć w tej sprawie działania.
Adam Reniszak poinformował, że strażnicy nie mają instrumentów by interweniować 
w tym zakresie. Jest to możliwe jedynie w przypadku np. utrudnionej widoczności, 
zagrożenia bezpieczeństwa itp. 
Radny Ryszard Bluszcz zwrócił uwagę, że można by to podciągnąć pod zagrożenie 
pożarowe na tych nieużytkach. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że ustawa mówi, iż należy 
utrzymać  teren  tak  aby  nie  stwarzał  zagrożenia  pod  względem  pożarowym. 
Państwowa  Straż  Pożarna  reaguje  na  zgłaszane  w  tym  temacie  wnioski   ale 
w poważniejszych przypadkach.
Przewodniczący Komisji pytał o zagrożenie powodziowe jakie stwarza Bierawka – 
czy taką sytuację kryzysową  służby gminne są w stanie opanować. 
Adrian Strzelczy poinformował, że są na takie zdarzenia przygotowani.
Józef Zaskórski Sekretarz G i M dodał, że jest zakres który nie zależy od gminy 
dotyczy to głównie utrzymania Bierawki, administrator rzeki nie czyni w tym kierunku 
żadnych działań.
Burmistrz G i  M stwierdził,  że należy również rozróżnić podtopienia od powodzi. 
W naszej gminie miały miejsce podtopienia, w niektórych obszarach występuje to na 
własne życzenie mieszkańców. Ostatnia powódź była powodzią 300-letnią, wystąpiła 
na  terenie  prawie  całej  Polski  i  nie  można  powiedzieć,  że  tylko  w  Czerwionce-
Leszczynach zostali zaskoczeni. Dodał, że gmina za pomocą Spółki Wodnej będzie 
próbowała rozwiązywać sprawę podtopień.   
Radny  Marek  Paluch pytał  czy  w  tym  roku  również  będzie  wykorzystywany 
fotoradar. 
Adam Reniszak poinformował, że budżet nie pozwala na to, być może w ciągu roku 
ulegnie to zmianie. 
Burmistrz G i M poinformował, że Rada Dzielnicy Czuchów zgłosiła kolejny wniosek 
o ustawienie radaru, tym razem obok szkoły. W związku ze zmianą przepisów w tej 
kwestii (nowe rozporządzenie) decyzja na razie została wstrzymana.  

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji zaproponował  na  Wiceprzewodniczącego  radnego 
Ryszarda Bluszcza.
Radny Ryszard Bluszcz wyraził zgodę.
Członkowie Komisji powyższa kandydaturę przyjęli „jednogłośnie” – głosowało 
4 radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka           Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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