
Protokół Nr 08/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 października 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. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy -  dewastacje 

urządzeń zabawowych.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2011 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało  5 radnych.

Ad. 3 
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  tematyki  zawartej  w  porządku  obrad 
najbliższej sesji Rady.

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  treść  pisma  Pana  Gerarda  Skupnia 
zamieszkałego w sołectwie Książenice a dot. działki której jest właścicielem.
Lucyna Król Naczelnik Wydz. UA  poinformował, że we wszystkich dokumentach 
planistycznych  będących  w  posiadaniu  Urzędu,  nieruchomość  mieszcząca  się 
w  Książenicach  przy  ul.  Ogrodowej  zawsze  była  ujęta  w  strefie  rolniczej. 
Pan  Skupień  na  każde  złożone  pismo  w  tut.  Urzędzie  otrzymał  odpowiedź, 
co potwierdzono zwrotnymi potwierdzeniami odbioru, został również poinformowany 
pisemnie i ustnie jakie jest przeznaczenie w studium powyższej nieruchomości oraz 
na  jakim  etapie  może  złożyć  wniosek   lub  uwagę  do  planu  zagospodarowania 
przestrzennego. Przeprowadzenie wizji w terenie jest merytorycznie nieuzasadnione, 
gdyż  nieruchomość  na  etapie  opracowania  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  została  zapisane  w  strefie  mieszkaniowo-
usługowej – wobec powyższego spełniono oczekiwania strony. Następnym etapem 
będzie  w późniejszym  terminie  zmiana planu w przedmiotowym obszarze,  która 
pozwoli  na  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.  Strona  ma  możliwość  wydzielenia 
części  nieruchomości  zgodnie  z  ustawą  o  gospodarce  nieruchomościami 
i przekazania jej wnuczce.

Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe wyjaśnienia i zwróciła się o przekazanie 
odpowiedzi Panu Skupniowi. 
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Ad. 5
Przewodniczący  Komisji poinformował  o  wejściu  w  życie  ustawy  dot.  zwierząt, 
której  zapisy  nakładają  na  gminę  dodatkowe  zadania  wymagające  wydatkowania 
dodatkowych środków z budżetu gminy. 
Radna Jolanta Szejka w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych zwróciła się 
o zabezpieczenie okolic cmentarzy.
Adam  Reniszak  Komendant  SM poinformował,  że  takie  działania  już  są 
prowadzone. 
Przewodniczący Komisji poinformował,  że apel  dot.  zgłaszania faktu  dewastacji 
sprzętów  na  placach  zabaw  bardzo  dobrze  został  przyjęty  przez  mieszkańców. 
Za miesiąc apel zostanie ponowiony.
Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydz.  ZKO poinformował  o  wprowadzonych  na 
stronie  internetowej  urzędu  odnośnikach  do  ZK  i  OC,  gdzie  można  znaleźć 
informacje odnośnie zagrożeń oraz numery alarmowe.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka          

                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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