
Protokół Nr 03/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 22 marca 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. Wyjaśnienia przedstawicieli  ZGM odnośnie sprawy P.  Henryka Czapli  dot. 

opłat za centralne ogrzewanie.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji 02/2011 został przyjęty bez uwag 
„jednogłośnie”- głosowało  5 radnych.

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji Artur  Szwed zapoznał  uczestników  Komisji  z  treścią 
nowych  pism skierowanych  w formie  elektronicznej  przez  Pana Henryka  Czaplę, 
który  był  obecny  na  tym  posiedzeniu.  Następnie  poinformował  obecnych,  że 
w związku z nieobecnością przedstawiciela ZGM-u w sprawie wyjaśnienia opłat  za 
centralne  ogrzewanie  Komisja  rozpatrzy  tą  sprawę  na  najbliższym  posiedzeniu 
Komisji i zawiadomi pisemnie strony o jej terminie.  

Ad. 5
Pan  Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydz.  ZKO omówił  informację  Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i  Ochrony Ludności  za rok 2010 dla  członków Komisji 
Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, która stanowi załącznik 
do  niniejszego  protokołu.  Przedstawił  także  miejsca  zagrożone  lokalnymi 
podtopieniami powodowanymi wzrostem stanów wód opadowych na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Przewodniczący Komisji  zapytał  o rezerwę celową,  która wynosi  4 tys.  zł.  i  czy 
można ją zwiększyć?
Pan  Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydz.  ZKO  odpowiedział, że  taka  rezerwa 
stanowi zabezpieczenie od 2006 r., jest obowiązkowa i wynika z ustawy. Natomiast 
jej wysokość zależy od dochodów gminy, a na dzień dzisiejszy jest wystarczająca.
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Pan Andrzej Wojtyło Skarbnik G i M  uzupełnił, iż celem tej rezerwy jest szybka 
reakcja w sytuacji nie cierpiącej zwłoki, która pozwala korzystać z tych środków do 
czasu zwołania sesji i przekazania stosownej kwoty na konkretny cel. 
Pan Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydz.  ZKO  wspomniał  także  o  wyposażeniu 
jednostek OSP i jego stanie technicznym, który na dzień dzisiejszy jest sprawny i nie 
wymaga dodatkowych nakładów.
Przewodniczący Komisji podniósł sprawę dotacji na sprzęt do OSP. 
Pan Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że taka forma istnieje 
ale wymaga zabezpieczenia w pewnej części ze środków własnych.
Radny Ryszard Bluszcz  podkreślił,  że sprzęt  jest  w dobrym stanie  technicznym 
pomimo  swego  wieku  gdyż  strażacy  niejednokrotnie  sami  naprawiają  go 
i  konserwują.  Dodał,  iż  sam  jest  czynnym  strażakiem  i  bierze  udział  w  tych 
remontach. 
Radna Jolanta Szejka dodała, że znaczna część środków na cele OSP pochodzi od 
członków wspierających i właśnie z tych pieniędzy został zakupiony samochód do 
OSP Bełk.
Pan Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO uzupełnił, iż są to znaczne środki, 
które niejednokrotnie służą na uzupełnienie istniejącego sprzętu w tych jednostkach.
Radny  Stanisław  Breza  poinformował,  że  w  przedstawionej  informacji  ZKO 
występuje błąd gdyż jednostka OSP Stanowice nie posiada na swoim stanie pilarki 
bo została skradziona. Ponadto podniósł temat  hydrantów, które są rozmieszczone 
na terenie gminy i ich przeglądów.
Pan Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO powiedział, że skoryguje błąd, co do 
brakującej pilarki. Następnie poinformował, że przeglądami hydrantów i konserwacją 
zajmuje się PWiK w Czerwionce-Leszczynach.
Radny Stanisław Breza  powiedział, że w Stanowicach jakiś czas temu doszło do 
naruszeń nietykalności (pobicia),  kradzieży aut, a także  niszczeniu mienia. Jaka jest 
częstotliwość  objazdów  Straży  Miejskiej  po  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny i czym skutkuje?
Pan  Adam  Reniszak  Komendant  SM  odpowiedział,  że  objazd  gminy  jest 
wykonywany  w  miarę  możliwości,  a  jeżeli  występują  ww.  sytuacje  to  strażnicy 
reagują i podejmują interwencje, a niektóre z nich przekazują Policji.
Radna Jolanta Szejka zapytała o fotoradar?
Pan Adam Reniszak Komendant SM odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Straż 
Miejska nie ma w posiadaniu tego sprzętu.
Radny Ryszard Bluszcz wspomniał o interwencji Straży Miejskiej w Szczejkowicach 
w sprawie wylewania nieczystości płynnych (szamba) i skardze na funkcjonariusza 
z tej interwencji.
Pan  Adam  Reniszak  Komendant  SM  odpowiedział,  że  z  tej  interwencji 
funkcjonariusz napisał notatkę służbową, która znacznie różni się od tego, co zostało 
podniesione  w skardze.  Komendant  dodał,  że  zabronił  strażnikom podejmowania 
interwencji  w pojedynkę,  a także zaopatrzył  jednostkę w kamerkę do nagrywania, 
która  będzie  wykorzystywana  w  trakcie  podejmowanych  interwencji  i  pozwoli 
zweryfikować  zasadność  skarg  jakie  mogą  się  pojawiać  na  funkcjonariuszy  SM. 
Przypomniał, iż takie rozwiązanie jest praktykowane w innych jednostkach i przynosi 
pożądane rezultaty.
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Radny Marek Paluch  powiedział,  że w ostatnim czasie  w Czerwionce w rejonie 
sklepu  „żabka”   samochód  ciężarowy  zaparkował  na  chodniku,  który  uszkodził 
i zapytał, co w tej sprawie zostało zrobione?
Pan Adam  Reniszak  Komendant  SM  odpowiedział,  że  kierowca  za  popełnione 
wykroczenie  związane  z  parkowaniem  na  chodniku  otrzymał  mandat  karny, 
a ponadto był zobowiązany do przywrócenia tego miejsca do stanu pierwotnego.
Radna Jolanta Szejka naświetliła problem związany z zarośniętymi działkami, które 
należało by uporządkować (wykaszać trawę i chwasty) przez ich właścicieli.
Pan Adam Reniszak Komendant SM odpowiedział, że nie ma takiego prawa, aby 
zmuszać właścicieli tych posesji do wykaszania. 
Radny Marek Paluch  powiedział, że w innych miastach Straż Miejska realizuje to 
zadanie.
Pan Adam Reniszak Komendant SM  uzupełnił, że inne miejscowości mogą mieć 
stosowny zapis w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który 
pozwala  im  reagować  i  egzekwowanie  ten  przepis,  natomiast  nasza  regulamin 
takiego zapisu nie posiada.

Wniosek  Komisji  o  przygotowanie  regulaminu  w  sprawie  wykaszania 
nieużytków z terenów prywatnych i utrzymania  w odpowiedniej kulturze obejść 
i areałów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

Radny  Marek  Paluch  poprosił  Komendanta  SM  o  egzekwowanie  naruszeń 
przepisów dotyczących wyprowadzania psów na place zabaw.
Pan  Adam  Reniszak  Komendant  SM  poinformował,  że  takie  akcje  będą 
przeprowadzane, a sprawcy tych wykroczeń będą karani zgodnie z obowiązującym 
taryfikatorem tj. od 50 do 250 zł.

Wniosek  Komisji  o  przedstawienie  na  jej  posiedzeniu  w  miesiącu  czerwcu 
stanu bezpieczeństwa z terenie Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny przez 
Komendanta  Straży  Miejskie,  Policji,  Naczelnika  Zarządzania  Kryzysowego 
i  Ochrony  Ludności  oraz  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  z  terenu  placówek 
oświatowych. Do uczestnictwa w tym posiedzeniu Komisji zaproszeni zostaną 
Sołtysi, Przewodniczący Rad Dzielnic i Zarządów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek          

                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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