
Protokół Nr 16/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 26 czerwca 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. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy.
4. Informacja w sprawie budowy dojścia dla pieszych do pawilonów położonych 

w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy.
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 22 maja 2012 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Mariusz  Klepek  Z-ca  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Czerwionce-
Leszczynach  przedstawił   informację  na  temat  stanu bezpieczeństwa na terenie 
gminy, za pięć miesięcy bieżącego roku. Wykrywalność przestępstw o charakterze 
kryminalnym  jest  na  poziomie  75%,  gospodarczym  100%,  co  ogólnie  daje 
wykrywalność przestępstw na poziomie 79,8%. 
Szczegółowo przedstawił dane dot. następujących kategorii przestępstw:
- kradzież rzeczy cudzych – 74, wykrywalność 40% (głównie dotyczy to zakładów –  
   Karbonia, Koksownia)
-  kradzież z włamaniem – 5,6 (większość do nowobudowanych obiektów),
- rozboje i wymuszenie rozbójnicze – 12,  wykrywalność 97,7% (1 napad niewykryty),
- pobicia  - 8, wykrywalność 99%,
- bójki – 36, 34 wykryci sprawcy, wykrywalność 94%,
- zniszczenia  mienia – 34.
Dodał, że w 100% odzyskiwane są skradzione telefony komórkowe.
Pytał jak oceniane są patrole rowerowe.
Radny Ryszard Bluszcz  stwierdził, że patrole te są często widoczne na terenach 
lasów i sołectw.
Z-ca Komendanta poinformował, że planuje się utworzyć patrol do objazdu Palowic 
i Szczejkowic, ale w tej chwili jest dużo vacatów i nie ma kogo wysłać na te patrole. 
Dodał, że sytuacja ze sprawnością radiowozów jest katastrofalna, to jeszcze może 
się  nasilić  w  przyszłym  roku.   Dodał,  że  vacaty  spowodowane  są  tym,  iż  nabór 
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przeprowadza  Komendant   Wojewódzki  w  Katowicach  i  zatrudniane  osoby 
z odległych miejscowości nie przyjdą do pracy do Czerwionki, a jeżeli już to szybko 
zmieniają się.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że z przedstawionych informacji wynika, że rok 
obecny pod względem bezpieczeństwa jest lepszy niż ubiegły. 
Z-ca  Komendanta potwierdził,  że  jest  mniej  zdarzeń  i  lepsze  są  wyniki  pod 
względem wykrywalności w stosunku do  porównywalnego okresu ubiegłego roku.
Przewodniczący Komisji zaproponował aby ponowić apel dot. zgłoszeń na Policję.

Komisja zwróciła  się („jednogłośnie”  – głosowało 5 Radnych)  o ponowienie 
apelu na stronie  internetowej Urzędu zawierającego informację,  że zgłoszeń 
na  Policję  dot.  przypadków  wandalizmu,  dewastacji  można  dokonywać 
anonimowo oraz o zgłaszaniu kradzieży telefonów komórkowych, gdyż prawie 
w 100% telefony te są odzyskiwane.

Z-ca Komendanta poinformował o zgłoszeniach dot. problemu z dzikami w rejonie 
zamku  w  Leszczynach.  W  razie  zagrożenia  życia  mogą  zadziałać  i  odstrzelić 
zwierzę. Dodał, że  w Mikołowie jest schronisko dla zwierząt dzikich.
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO stwierdził, że ten problem jest wszędzie. 
Zagrożenie jest marginalne natomiast taka sytuacja jest w dużej mierze wynikiem 
działania ludzi, którzy dokarmiają te zwierzęta. Jeżeli chodzi  o schronisko to pojawia 
się problem finansowy, kto ma za to zapłacić.
Z-ca Komendanta zaproponował aby doraźnie rozwiązać sprawę oddzielając siatką 
dojście do zamku od ul. Ks. Pojdy. 

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dot.  problemu z dzikami i  inną 
zwierzyną leśną Komisja zwróciła się („jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych) 
o  wystosowanie  do  odpowiednich  służb  zapytania   co  zrobić  ze  zwierzyną 
dziką  która  wychodzi  na  tereny  gminne,  gdzie  stwarza  zagrożenie  dla 
mieszkańców.

Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację z działalności 
Straży w okresie od stycznia do maja br. (zał.)
Uwag do treści powyższej informacji nie zgłoszono.

Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydz.  ZKO  przedstawił  informację  o  działalności 
jednostek OSP.
Wyjazdów  jednostek  OSP  było  234,  w  tym  150  do  pożarów,  83  miejscowe 
zagrożenia     i 1 fałszywy alarm. Planowany na 2012 rok budżet został wykonany w 
49,6%. 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji poinformował  o sprawie budowy dojścia dla pieszych do 
pawilonów położonych  w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy. Zarząd Dróg Powiatowych 
w  najbliższym  czasie  przygotuje  kosztorys  tego  zadania.  W  przyszłym  roku 
należałoby zabezpieczyć środki na współfinansowanie zadania z Powiatem. 
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Komisja zwróciła się („jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych) o zabezpieczenie 
w  budżecie  2013  r.  środków  na  współfinansowanie  z  Powiatem  chodnika 
umożliwiającego dojście do pawilonów mieszczących się w Leszczynach przy 
ul. Ks. Pojdy (obok Biedronki).

Ad. 5
Członkowie Komisji  nie  wnieśli  uwag do projektów uchwał  zawartych  w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady.

Ad. 6
Radny Stanisław Breza pytał co ze zmianami przepisów dot. śmieci.
Józef Zaskórski Sekretarz GiM poinformował, że temat jest przygotowywany.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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