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Protokół Nr 10/2015 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 15 grudnia 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 Komisji. 
3. Omówienie materiałów 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 9/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 10  radnych.  
 

Ad. 3 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Gminy i Miasta na 2016 

rok. 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 

zgłoszono  uwag.  
 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji w omawianym już na kilku posiedzeniach temacie 
oświetlenia przejść dla pieszych, zgłosił potrzebę doświetlenia przejść dla pieszych 
na ul. Ligonia od nr 1 do 11 w Leszczynach. Poinformował również o wnioskach  
zgłoszonych Komisji pisemnie przez radnego Bogdana Knopika dot. zabudowy 
nowych punktów świetlnych w dzielnicy Dębieńsko. 
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o doświetlenie przejść dla pieszych     
na  ul. Ligonia w Leszczynach od nr 1 do nr 11. 
Poparto również wnioski zgłoszone Komisji na piśmie przez radnego Bogdana 
Knopika a dotyczące potrzeby zabudowy nowych punktów świetlnych              
w dzielnicy Dębieńsko. 
 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na sprawę dotyczącą kontaktów 
dzielnicowych Policji z radnymi, sołtysami,  przewodniczącymi rad i mieszkańcami. 
Komendant Policji stwierdził, że nie widzi problemu są telefony służbowe dostępne 
na stronie internetowej, można się kontaktować. Tak samo dzielnicowi jeżeli mają 
sprawę kontaktują się z sołtysami czy przewodniczącymi.  
Radna Jolanta Szejka poinformowała o możliwości dyżurowania dzielnicowych       
w sołtysówkach.  
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Komendant Policji poinformował, że zlikwidowano punkty gdzie dyżurowali 
dzielnicowi, teraz jest tendencja aby do tego wracać. Chodzi o to aby policjant był 
dostępny dla społeczeństwa.  
Przewodniczący  zgłosił  leżące połamane drzewa i gałęzie na terenie i ścieżce 
przyległej do obiektu MOS i R przy ul. Brzozowej w Leszczynach oraz zaśmiecenie 
terenu obok Inter Marche w Leszczynach. 
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że jeżeli chodzi o teren obok Inter 
Marche to ustalany jest właściciel. 
Radny Jan Pala zgłosił temat zniszczenia znaku  przy przejściu dla pieszych przy   
ul. Parkowej obok kościoła.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka           
 
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


