
Protokół Nr 11/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 24 stycznia 2012 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. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji 
w Czerwionce-Leszczynach w roku 2011.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności OSP na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w roku 2011. 

5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 13 grudnia 2011 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało  5 radnych.

Ad. 5
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  tematyki  zawartej  w  porządku  obrad 
najbliższej sesji Rady.

Ad. 3
Komendant Komisariatu Policji w   Czerwionce-Leszczynach Roman Chlubek 
przedstawił informację   o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy  i  miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  działalności  Komisariatu  Policji 
w  Czerwionce-Leszczynach  w  roku  2011.  Dokonał  analizy  przestępczości  oraz 
wykrywalności.  (zał. do protokołu)
Radny  Marek  Paluch zwrócił  uwagę  na  niepokojący   fakt  wzrostu  przestępstw 
związanych z narkotykami.  
Komendant Komisariatu stwierdził,  że nie da się całkowicie wyeliminować takiej 
działalności. Jeżeli kogoś wyeliminują to pojawiają się nowi dilerzy, duże znaczenie 
ma  tu  też  liberalizacja  prawa  pozwalająca  na  posiadanie  niewielkiej  ilości 
narkotyków. 
Przewodniczący  Komisji zaproponował  aby  zwiększyć  działania  związane 
z profilaktyką np. poprzez prelekcje w szkołach.
Komendant  Komisariatu poinformował,  że  takie  działania  są  prowadzone, 
odbywają się prelekcje przy udziale fachowców.
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Ad. 6
Komisja zapoznała się ze skargą Pani Marioli  Świąteckiej  na działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Wyjaśnień w tym temacie udzieliły 
Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Z  uwagi,  iż  do  dnia  posiedzenia  Komisji  nie  udało  się  skarżącej  poinformować 
o terminie rozpatrywania skargi,  sprawa będzie  rozpatrywana w miesiącu lutym.

Ad. 4
Tematy  dot.  informacji  Straży  Miejskiej  oraz  działalności  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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