
Protokół Nr 04/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 17 maja 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. Omówienie sprawy p. Henryka Czapli dot. opłat za c.o.  
5. Sprawy bieżące.

Porządek  posiedzenia  został  przyjęty   bez  uwag  „jednogłośnie”,  głosowało 
5 radnych.

Ad. 2
Protokół  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  03/2011  został  przyjęty  bez  uwag 
„jednogłośnie”- głosowało  5 radnych.

Ad. 4
Marian Uherek Dyrektor ZGM przedstawił sprawę p. Czapli. Wyjaśnił, że p. Czapla 
włamał się do centralnego systemu i zakręcił zawór doprowadzający ciepło do jego 
mieszkania.  Jakakolwiek  ingerencja  w  system   jest  zabroniona  a  p.  Czapla 
oświadczył, że zrobił to umyślnie. Biorąc pod uwagę sytuację p. Czapli fakt, że jest to 
osoba  schorowana obliczono mu koszty jakie ma ponieść wg średniego zużycia. 
Sprawa jest  załatwiana  nie po myśli  p.  Czapli  ale zgodnie z prawem. Dodał,  że 
p.  Czapla   zalega  również  z  płatnościami  za  czynsz  w  kwocie  3,5  tys.  zł., 
poinformował  o przygotowanym wezwaniu do zapłaty zaległego czynszu i opłaty za 
c.o.,  jeżeli  nie uiści tych zaległości  Zakład będzie zmuszony wystąpić o eksmisję, 
a tego niech chcą bo jest to osoba która może nie poradzić sobie w mieszkaniu 
socjalnym.  
Komisja  podjęła  wniosek,  iż  należy  czekać  na  dalsze  działania  ze  strony 
p. Czapli. Wniosek przyjęto „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.

Ad. 3 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru 
ławników. Komisja zaproponowała w skład zespołu radnego Ryszarda Bluszcza.

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji poruszył  temat  parkowania  samochodów  na  osiedlu 
w Leszczynach na terenach zielonych, zwrócił się do Straży Miejskiej aby nakładali 
mandaty na właścicieli pojazdów parkujących w takich miejscach.
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Roman Gorzawski  Z-ca Komendanta  Straży Miejskiej  poinformował,  że  mają 
zgłoszenia  w  tej  sprawie  ale  w  znaczącej  większości  przypadków  Wspólnoty 
Mieszkaniowe na swoich terenach, wyrażają zgodę na parkowanie.
Przewodniczący zwrócił się  do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o przekazanie 
do  Straży  Miejskiej  mapki  wskazującej  tereny  wspólnot  i  tereny  administrowane 
przez ZGM.
Radny  Stanisław  Breza zwrócił  się  do  Straży  o  egzekwowanie  znaku  zakazu 
parkowania na ul. 1 Maja w Stanowicach. 
Radny Ryszard Bluszcz wrócił do tematu możliwości umieszczenia w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku zapisów dot. utrzymania nieużytków rolnych.  
Komisja  zwróciła  się  o  sprawdzenie  możliwości  ujęcia  w Regulaminie  utrzymania 
czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  zapisów  dot.  należytego  utrzymania 
nieużytków rolnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka          

                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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