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Protokół Nr 5/2015 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami  

w dniu 5 maja 2015 r. 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który na 
wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
3. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 4/2015 z dnia 24 marca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało  
10 radnych. 
 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
- zmian w budżecie gminy w zakresie dotyczącym Wydziały Zarządzania 
Kryzysowego,  
- zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,  
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na małą ilość  koszy na śmieci i brak 
pojemników na psie odchody. Jeżeli zapisy Regulaminu zobowiązują mieszkańców 
do pewnych zachowań, to trzeba umożliwić ich realizację. 
 
Komisja podjęła wniosek  o zwiększeniu ilości koszy na śmieci na terenie 
dzielnic i zakup pojemników na odchody zwierzęce. 
 
- powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników Sądu Okręgowego                
w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku, 
 
Komisja zaproponowała w skład Zespołu ds. wyboru ławników sądowych 

Przewodniczącego Komisji Waldemara Miturę. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych      

w porządku obrad. 
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Ad. 4 
W sprawach bieżących. 
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach Mariusz 

Klepek przedstawił informację na temat prac Komisariatu Policji w I kwartale 2015 r. 

Ogólnie liczba przestępstw to 163, w tym samym okresie 2014 r. było 296 

przestępstw, wykrywalność jest na poziomie 80%.  

Przewodniczący Komisji przedstawił problem zakłóceń porządku w parkach –  

e-mail dot. zakłóceń porządku w parku w Leszczynach oraz zgłoszenie radnego 

Strzody dot. parku w Palowicach.  

Radny Wacław Brózda dodał, że największe uciążliwości w rejonie parku               

w Leszczynach pojawiają się w piątkowe i sobotnie wieczory. Częściowo sprawę 

rozwiązywałoby oświetlenie muszli i monitoring. 

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji poinformował, że zakłócenia porządku to 

głownie problem osiedli, są prowadzone patrole ale tych miejsc jest sporo, dlatego 

prosi o zgłoszenia takich sytuacji. Jeżeli chodzi o Palowice to właściciel sklepu, obok 

na terenie prywatnym ma altanę i tam zaprasza niektórych klientów, podobnie jest     

w Szczejkowicach, nie ma tam złamania prawa. 

Radna Jolanta Szejka zwróciła uwagą na braki w oświetleniu  ul. Majątkowej           

w Bełku, która pod względem bezpieczeństwa jest szczególną  ulicom. 

Przewodniczący poinformował o przekazanych radnym informacjach dot. 

dzielnicowych. 

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji przekazał informację dot. wydarzeń które 

miały miejsce po meczu w Knurowie, w związku ze śmiercią jednego z kibiców. 

Przewodniczący Komisji poinformował o wysłanym kolejnym wniosku do Powiatu 

w sprawie realizacji chodnika w Leszczynach w kierunku Biedronki. Zgłosił potrzebę 

obcięcia kasztana który zarasta lampę w Leszczynach przy ul. Ligonia 3. 

Radny Janusz Babczyński przekazał informację dot. przykładowych kosztów 

wykonania monitoringu w gminie. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że temat ten będzie kontynuowany. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 

Alina Kuśka             
                                                                         Przewodniczący Komisji 
 
                 radny Waldemar Mitura  


