
Protokół Nr 15/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 22 maja 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 wszystkich obecnych, 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 
6 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2012 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.

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

Ad. 4 
Przewodniczący  Komisji poinformował  o  przebiegu  wizji  w  rejonie  pawilonu 
Biedronka w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy w zakresie bezpiecznego dojścia osób 
z wózkami i osób niepełnosprawnych na wózkach. Na spotkaniu pojawiła się nowa 
koncepcja, aby przedłużyć chodnik  od przejścia dla pieszych w kierunku stacji paliw 
z którego korzystaliby nie tylko klienci sklepów, ale i działkowicze.
W spotkaniu brał  udział  przedstawiciel  firmy Komar, który zadeklarował  ze strony 
firmy współfinansowanie w wysokości  ok. 6 tys. zł.  Całość zadania szacowana jest 
na ok. 20 tys. zł. + projekt i uzgodnienia.
Z  tą  propozycją  zostanie  zapoznany  Dyrektor  ZDP,  który  nie  był  obecny  na 
spotkaniu,   po  uzyskaniu  jego opinii  temat  będzie  kontynuowany na posiedzeniu 
Komisji w miesiącu czerwcu.
Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydz.  ZKO przedstawił  informację  o  organizacji 
i sprawach związanych z zabezpieczeniem imprezy Around the Rock. Organizatorzy 
spełnili wszystkie formalności, służby wydające opinię nie wniosły uwag. 
Radny  Ryszard  Bluszcz –  w  związku  z  różnymi  głosami  dot.  jego  opinii  dot. 
promocji gminy oświadczył, że nigdy nie był przeciwko Around the rock.
Radny  Marek  Paluch  podziękował  za  pomoc  Straży  Miejskiej  przy  organizacji 
Miasteczka  ruchu  drogowego.   Podziękował  również  Naczelnikowi  Wydz.  ZKO 
za umożliwienie wykonania pokazu strażaków OSP Czerwionka w trakcie trwania tej 
imprezy.  Następnie  odniósł  się  do  sprawozdania  z  działalności  Straży  Miejskiej 
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–  a  konkretnie  zapisów  dot.  zgłoszenia  o  spalaniu  folii  plastikowej  w  piecu  c.o. 
–  w  jaki  sposób  potwierdza  się  zasadność  zgłoszenia?  Jeżeli  zgłoszenie  jest 
zasadne, to powinno być karane mandatem.
Adam Reniszak Komendant SM poinformował, że sprawdzenie zasadności odbywa 
się  w  ten  sposób,  że  patrol  kontroluje  piec,  Straż  ma  takie  uprawnienia. 
W opisywanej  sytuacji  właściciel  nie  został  ukarany mandatem, gdyż  stwierdzono 
niewielkie ilości foli i funkcjonariusze postanowili poprzestać na pouczeniu.   
Radny Marek Paluch  zgłosił następujące tematy:
zwrócił  się  o  patrole  Straży  w  rejonie  ul  Wyzwolenia  w  Czerwionce  w  związku 
z  pojawiającymi  się  w  tym  rejonie  bezpańskimi  psami  oraz  o  wyegzekwowanie 
u właściciela budynku przy ul.  Rostka (pawilon „Górnik”)  remontu schodów przed 
budynkiem, które w obecnym stanie zagrażają bezpieczeństwu. 

W  związku  z  zgłaszanymi  licznymi  sprawami  związanymi  z  działalnością  Policji, 
Komisja   postanowiła  na  kolejne  posiedzenie  zaprosić  Komendanta  Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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