
Protokół Nr 13/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 27 marca 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 12/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2012 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Członkowie Komisji  nie  wnieśli  uwag do projektów uchwał  zawartych  w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady.

Ad. 4 
Przewodniczący  Komisji poruszył  sprawę  zgłaszaną  przez  mieszkańców 
a dotyczącą braku bezpiecznego dojścia matek z wózkami i osób niepełnosprawnych 
na wózkach  do  pawilonów mieszczących  się  w Leszczynach  przy ul.  Ks.  Pojdy 
(Biedronka i inne). 

Komisja  zwróciła  o  zaproszenie  na  kolejne  posiedzenie   przedstawicieli 
właścicieli terenu tj. firmy Komart.

Radny  Ryszard  Bluszcz   poinformował  o  prośbie  Komisariatu  Policji 
o  sfinansowanie  zakupu czterech rowerów dla  Rewiru  Dzielnicowych.   Dodał,  że 
patrole rowerowe do tej pory były skuteczne i dobrze aby nadal to funkcjonowało.  

Komisja  poparła   prośbę  Komisariatu  Policji  i  wnioskowała  o  znalezienie 
środków na ten cel.
 
Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  ZKO poinformował  o  opublikowaniu  na  stronie 
internetowej apelu do mieszkańców o niewypalanie trwa.  Poinformował o dużej ilości 
pożarów  spowodowanych  wypalaniem,  w  ostatni  weekend  12  wyjazdów  OSP 
spowodowanych było pożarami związanymi z wypalanie traw.
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że tworzy się coraz więcej nieużytków, na 
których jeżeli nie są dwa razy do roku wykaszane powstają chaszcze.
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Radny Ryszard Bluszcz stwierdził, że   Straż Miejska aby zobowiązać właścicieli do 
wykaszania nieużytków.

Członkowie Komisji wskazywali na potrzebę wprowadzenia uregulowań na podstawie 
których  Straż  Miejska  mogłaby  egzekwować  wykaszanie  nieużytków  przez  ich 
właścicieli.

Komisja  zwróci  się  do Wydziału  Prawnego o opinię  czy Rada może podjąć 
uchwałę zobowiązującą do wykaszania nieużytków.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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