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 Protokół Nr 15/2016 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 21 czerwca 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. Informacja nt. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
4. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
5. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego           

i Ochrony Ludności.  
6. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 14/2016 z dnia 17 maja 2016 r. został przyjęty 8 głosami „za”,                   
1 „wstrzymującym”.  
 
Ad. 3 
Informacja nt. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz          
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostanie 
przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w sierpniu lub 
wrześniu.  
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację na temat 
bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
(załącznik). 
 
Ad. 6 
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią zmian w budżecie gminy i miasta             
w zakresie dot. działalności Wydziału ZKO. Do pozostałych projektów uchwał 
zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej,  nie zgłoszono uwag.  
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Ad. 7 
Przewodniczący Komisji zgłosił następujące sprawy: 
- wykoszenie traw i krzewów przy  dojściu do Inter Marche, 

- wyczyszczenie cieków wodnych, 

Radny Jan Pala zgłosił iż na ul. Furgoła od pewnego czasu stoi porzucony 

samochodu, który powoli jest rozbierany. Prosi o zajęcie się tą sprawą. 

Przewodniczący poinformował, że Rada Dzielnicy sfinansowała nowe urządzenia 
do parku, jednak  już w trakcie ich montażu zostały zniszczone. Zwrócił się                 
o zwiększenie patroli w tym rejonie. 
Radny Wacław Brózda zgłosił sprawę zakłócania ciszy nocnej w rejonach parku      

w Leszczynach, szczególnie  w soboty. Piesze patrole Policji i wystawienie kilku 

mandatów poprawiłoby sytuację. 

Radny Artur Sola stwierdził, że jest to najczęściej patrolowane miejsce                     
w Leszczynach, ale patrol Policji autem jest widoczny. Natomiast planowane jest tam 
wykonanie oświetlenia co powinno poprawić kwestie związane z zakłócaniem 
spokoju. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że najpierw konieczne jest tam uporządkowanie 
terenu, odnowienie ścieżek a dopiero potem oświetlenie i monitoring. 
Radna Jolanta Szejka poruszyła sprawę inicjatywy lokalnej. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała                         
o przygotowaniach  do imprez towarzyszących związanych z Światowymi Dniami 
Młodzieży, które będą miały miejsce na terenie gminy 21 lipca br.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


