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Protokół Nr 11/2016 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 26 stycznia 2016 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 9  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 10/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 9  radnych.  
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji  zapoznali się z treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata   2016-2020 

Radny Janusz Babczyński pytał czy określone są miejsca gdzie występuje 

największa przemoc. 

Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że są to 

różne miejsca. Jednocześnie stwierdziła, że zbadania wymaga stwierdzenie, które 

padło na Komisji Oświaty iż większa przemoc występuje w szkołach podstawowych, 

niż w gimnazjach. 

Radny Wacław Brózda stwierdził, że niepokojącym jest fakt wzrostu przemocy. 

Pełnomocnik ds. Społecznych wyjaśniła, że wzrost spowodowany jest lepszą 

diagnostyką problemu. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji     

nie zgłosili uwag.  
 

Ad. 4 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
omówił bieżącą działalność Komisariatu. Informując, że trwają pracę nad 
sprawozdaniem z działalności Komisariaty w 2015 roku, którego szczegółowe 
omówienie nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie bezpieczeństwa na drogach                   
w kontekście ostatnich wypadków na Maleniu i na ul. Ks. Pojdy w Leszczynach. 
Komendant Komisariatu Policji zaproponował wystosowanie pisma do Komendy 
Policji w Rybniku wskazujące zagrożenia jakie Komisja widzi w tej kwestii. 
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Jednocześnie zapewnił, iż przekaże informację Naczelnikowi Ruchu Drogowego       
w Rybniku w celu skierowania we wskazane rejony patroli, aby rozeznać                    
i obserwować zachowanie uczestników ruchu. 
Przewodniczący Komisji poinformował, iż sprawa uporządkowanie terenu wokół 
Inter Marche została wyjaśniona i załatwiona. Zaproponował aby omówić temat 
realizacji zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  od strony Policji. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że w gminie funkcjonują grupy, 
które zajmują się realizacją zapisów Strategii i Programu, współpraca Policji z tymi 
grupami jest bardzo dobra. W związku z tym, że jest to bardzo szeroki temat 
zaproponował aby poświęcić mu odrębne posiedzenie Komisji np. w marcu. 
 
Członkowie Komisji ustalili, że na jednym z kolejnych posiedzeń omówiona 
zostanie sprawa realizacji zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  od strony 
Policji. 
 
Przewodniczący Komisji poruszył temat związany z potrzebą utworzenia punktów 
dzielnicowych. 
 
Wniosek: 
Członkowie Komisji jednogłośnie 9 głosami „za”,  podjęli wniosek                      
o przywrócenie punktów dzielnicowych w sołectwach i dzielnicach.  
Postanowiono wręczyć treść  powyższego wniosku na kolejnym posiedzeniu 
Komisji Komendantowi Komisariatu Policji. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka           
 
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


