
Protokół Nr 07/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 27 września 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził przewodniczący Komisji –  radny Artur Szwed, który na wstępie 
powitał wszystkie osoby, 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. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy -  dewastacje 

urządzeń zabawowych.
5. Sprawy bieżące.

Porządek  posiedzenia  został  przyjęty   bez  uwag  „jednogłośnie”,  głosowało 
6 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 14 czerwca 2011 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało  6 radnych.

Ad. 3 
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  tematyki  zawartej  w  porządku  obrad 
najbliższej sesji Rady.

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  licznych  dewastacjach  urządzeń 
zabawowych i sportowych na terenie Leszczyn i Czerwionki.
Roman Gorzawski Z-ca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że  dokonują 
objazdów placów zabaw, ale aby w pełni zabezpieczyć te miejsca i przeciwdziałać 
dewastacją  potrzebny  byłby  24  h  monitoring.  Jedynym  wyjściem  jest  pomoc  ze 
strony mieszkańców i ich współpraca ze służbami porządkowymi.
Przewodniczący  Komisji poinformował,  że  w  ostatnim  czasie  wystąpiła  seria 
dewastacji  m.in.  zniszczono  huśtawkę  wagową  w  Leszczynach,  ucięto  huśtawki 
w parku w Czerwionce. W tym roku zwiększyła się dewastacja tych urządzeń, jak 
również i zniszczeń koszy na śmieci. 
Czesław Polak Z-ca Komendanta Komisariatu Policji przedstawił informację nt. 
stanu  bezpieczeństwa  na  terenie  gminy.  Poinformował,  że  nie  było  zgłoszeń 
odnośnie  przedstawianych  tu  przypadków  dewastacji.  Zaapelował  aby   zgłaszać 
każdy przypadek wandalizmu i dewastacji, można to dokonać również anonimowo 
nie podając swoich danych. 
Radny Ryszard Bluszcz stwierdził, że dobrą formą zabezpieczenia takich terenów 
jest  monitoring  Przykładem  tego  jest  plac  zabaw  w  Szczejkowicach  gdzie  taki 
monitoring zamontowano i skończyły się dewastacje sprzętu, koszt to ok. 1 tys. zł.
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Radny  Marek  Paluch zwrócił  uwagę  na  plac  zabaw  na  ul.   Kombatantów 
i ul. Wolności gdzie również pojawiły się dewastacje. Kwota 1 tys. zł. w skali roku nie 
jest duża a świadomość, że obiekt jest monitorowany odstrasza.
Przewodniczący stwierdził,  że  w  przypadku  placów  położonych  przy  szkołach 
można wykorzystać szkoły dla instalacji monitoringu.
 
Komisja „jednogłośnie” (głosowało 6 radnych) podjęła wniosek  aby sołectwa 
i  dzielnice  w  miarę  możliwości  przeznaczyły  swoje  środki  na  instalację 
monitoringu na placach zabaw położonych na swoim terenie.
 
Przewodniczący zwrócił  się  o  umieszczenie  na  stronie  internetowej  Urzędu 
informacji, że zgłoszeń na Policję dot. przypadków wandalizmu dewastacji  można 
dokonywać anonimowo.

Ad. 5
W  sprawach  bieżących  m.in.  zwracano  uwagę  aby  powiadamiać  sołtysów 
i przewodniczących rad dzielnic o spotkaniach, wizjach itp., które mają miejsce na 
terenie danej miejscowości. 
Radny  Ryszard  Bluszcz zgłosił  potrzebę  zwiększenia  środków  na  oświetlenie. 
Poinformował  o  wnioskach  o  dodatkowe  oświetlenie  ul.  Gajowej,  ul.  Piaskowej, 
ul. Okrężnej  i ul. Poprzecznej.
Przewodniczący poinformował,  że  nie  ma  szans  na  realizację  dodatkowego 
oświetlenia  tam  gdzie  nie  ma  słupów,  ponieważ  musi  być  wykonany  w  takim 
przypadku projekt. 
Radny Stanisław Breza  pytał  o realizację postulatów zgłoszonych na spotkaniu 
w sprawie rzeki Bierawki.
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz.  ZKO poinformował,  że realizacja postulatów 
trwa.
Radny Marek Paluch zgłosił sprawy: wymiany kratki ściekowej na ul. Mickiewicza, 
poprawy widoczności znaku drogowego na ul. Szkolnej.
Radny  Ryszard  Bluszcz zaapelował  do  radnych  aby  szeroko  rozmawiać  na 
komisjach, natomiast posiedzenia sesji traktować jak święto, gdzie porusza się tylko 
ważne sprawy. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka          

                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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