
Protokół Nr 22/2013
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 19 marca 2013 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 obecnych, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie  Informacja  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego 

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisaria-
tu Policji w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012.

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 21/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 19 lutego 2013 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Mariusz Klepek Z-ca Komendanta KP w Czerwionce-Leszczynach  przedstawił 
informację  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji w  roku 2012.
Radny Stanisław Breza pytał o sprawę napadu na sklep Żabka w Stanowicach.
Z-ca Komendanta poinformował,  że w tym samym czasie  dokonano 2 napadów 
i 1 łamania, sprawcy zostali wykryci.
Radny  Stanisław  Breza zwrócił  uwagę  na  znaczne  zwiększenie  przestępstw 
o charakterze gospodarczym. 
Z-ca Komendanta poinformował,  że są to przestępstwa dokonywane za pomocą 
Internetu.
Radny Marek Paluch poruszył problem trwającego od lat procederu tzw. „przeróbki 
węgla” na starej kolonii w Czerwionce.
Z-ca Komendanta poinformował, że cały czas prowadzą działania w celu likwidacji 
tego, ale jest to skomplikowany problem.
Przewodniczący  Komisji zwrócił  się  o  patrole  w  rejonie  chodnika  wzdłuż  torów 
kolejowych od ul. Furgoła do ul. Kolejowej, gdzie zaczęły się pojawiać motocykle. 
Radna Jolanta Szejka zgłosiła problem kradzieży kubłów z posesji przy wjazdach 
na boczne ulice.
Z-ca Komendanta wyjaśnił, że patrole kierowane są w rejony i miejsca wskazane 
jako zagrożone. Jeżeli pojawiają się nowe takie miejsca to należy je wskazać.
Radny Ryszard Bluszcz zwrócił uwagę na dużą rotację dzielnicowych.
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Ad. 4
Członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  projektami  uchwał,  na  posiedzeniach  innych 
Komisji branżowych w których brali udział.
Do treści projektów uwag nie zgłoszono. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                          Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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