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 Protokół Nr 18/2016 

 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 18 października 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 10  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 17/2016 z dnia 27 września 2016 r. został przyjęty 10 głosami „za”.                    
 
Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację  nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji oraz stanu 
bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie gminy za ostatnie 9 m-cy. 
Przewodniczący Komisji pytał o funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. 

Komendant Komisariatu poinformował, że zagrożenia na bieżąco są sprawdzane 

ale nie zawsze się potwierdzają. 

Radna Jolanta Szejka pytała o patrole w okolicach cmentarzy w dzień 1 listopada. 

Komendant Komisariatu poinformował, że jak co roku prowadzona będzie 

ogólnopolska akcja „Znicz”. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymany wykaz dzielnicowych z ich 
telefonami przekazany zostanie radnym. 
Komendant Komisariatu poinformował, że dane te można również znaleźć na 
stronie internetowej w aplikacji - Moja Komenda. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
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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.  
Poinformował o zakupie nowego samochodu bojowego dla OSP w Palowicach. 
Radna Izabela Tesluk pytała o zakup nowego samochodu dla OSP Szczejkowice. 
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że nie planuje się zakupu samochodu dla 
OSP Szczejkowice. 
 
Ad. 6 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 

obrad najbliższej sesji. 
 

Ad. 7 
Przewodniczący Komisji poinformował o  uzyskaniu dotacji do realizacji projektu 
dot. budowy infrastruktury wykorzystującej energię słoneczną. W wyniku tego 
zrealizowanych zostanie 22 lamp ulicznych solarnych i 59 lamp parkowych 
solarnych, realizacja nastąpi w 2017 roku. 
Radny Wacław Brózda zwrócił uwagę na konieczność wymiany niektórych lamp, 
pytał kiedy TAURON będzie to realizował, od 2 lat sprawa jest zgłaszana. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się o zobligowanie służb gminnych aby TAURON 
w tym temacie udzielił odpowiedzi. 
Radny Wacław Brózda dodał, że nie jest zadowolony z jakości światła na ul. Ligonia 
w Leszczynach. 
Radny Leszek Salamon zgłosił problem coraz częściej pojawiających się aktów 
wandalizmu na budynkach na osiedlu w Leszczynach (graffiti) . 
Zaproponował aby zgłosić kandydaturę Komendanta Komisariatu Policji                    
w Czerwionce-Leszczynach do wyróżnienia „Karolinka”. 
 
Wniosek: 
Członkowie Komisji jednogłośnie 10 głosami „za” podjęli wniosek o zgłoszeniu 
kandydatury Romana Chlubka Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach do wyróżnienia „Karolinka”, który od 25 lat pełni służbę, w tym 14 lat 
jest Komendantem Komisariatu w Czerwionce-Leszczynach. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował o spotkaniu zespołu ds. monitoringu gminy, 
w którym uczestniczył przedstawiciel Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu 
Systemów Automatyki Carboautomatyka w Tychach. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


