
Protokół Nr 17/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 11 września 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 16/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 26 czerwca 2012 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Zapoznano się  z projektami uchwał w sprawie:

1) lokalizacji  i  regulaminu  targowisk  miejskich  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,

2) podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,

Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  ww.  projektów uchwał  oraz  pozostałych 
zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady.

Ad. 4 
Sprawy bieżące.
Radna Jolanta Szejka podziękowała Straży Miejskiej  za zabezpieczenie dożynek 
powiatowych i lokalnych. 
Przewodniczący  Komisji zwrócił  się  o  zwiększenie  patroli  Straży  Miejskiej 
w godzina rannych, w rejonach placów zabaw – ogólnodostępnych.
Następnie  poruszył  kwestie  dot.  realizacji  zgłoszeń  w  zakresie  usunięcia  gniazd 
szerszeni.
Marian Szczepanek Wydz.  ZKO poinformował,  że zgłoszenia te należy kierować 
za  pośrednictwem  PSP  w  Rybniku,  która  wydaje  dyspozycje  albo  do  OSP 
w Przegedzy,  albo  OSP w  Szczejkowicach.  Właściciel  terenu  ponosi  tylko  koszt 
preparatu tj. ok. 10 zł.   
Przewodniczący prosił o nagłośnienie informacji, że zgłaszający nie płaci za koszt 
akcji ale tylko za preparat. 
Radny  Jan  Pala ponownie  zgłosił  sprawę  dot.  zabezpieczenia  chodnika  przed 
budynkiem banku przy ul. Furgoła obok ronda. Poinformował również o zgłoszeniach 
mieszkańców, iż na nowym targowisku odbywają się zawody motocyklowe. 
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Wniosek:
Komisja  jednogłośnie  6  głosami  „za”  podjęła  wniosek  o  zwrócenie  się 
do administratora drogi o ustawienie barierek ochronnych oddzielających ulicę 
i parking od chodnika w tym rejonie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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