
Protokół Nr 18/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 23 października 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 na temat bezpieczeństwa na terenie gminy za III kwartały 2012 r.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół  Nr  17/2012  z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  11  września  2012  r.   został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Roman  Chlubek  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za III kwartały 2012 
roku.  Ogólnie  w  kilku  kategoriach  przestępstw  zaobserwowano  wzrost  ich  ilość, 
natomiast na wysokim poziomie jest wykrywalność przestępstw – ponad 70%.
Następnie  Komendant  omówił  przebieg  imprez  masowych,  które  miały  miejsce 
w miesiącu sierpniu i wrześniu, pod kątem ich zabezpieczenia. W czasie ich trwania 
nie było żadnych zakłóceń porządku oraz w ruchu drogowym. 
Radny  Ryszard  Bluszcz poinformował  o  bardzo  dobrej  współpracy  z  nowym 
dzielnicowym dla terenu Szczejkowic, ale zwrócił uwagę na zbyt częste zmiany.
Komendant Policji poinformował,  że  takie  ruchu  wymuszają  częste  zmiany 
kadrowe. 
Radna Jolanta Szejka podziękowała Policji i Straży Miejskiej za działania związane 
z zabezpieczeniem miasta w czasie imprez związanych z obchodami 50-lecia.
Radny Ryszard Bluszcze  poinformował o prowadzonych na terenie Szczejkowic 
akcjach sprzedaży z samochodu np. tytoniu.
Komendant  Policji poinformował   o  prowadzonych  łącznie  z  Urzędem  Celnym 
działaniach dot. handlu alkoholem, handlu bez znaków akcyzowych. Zwrócił uwagę 
aby  zgłaszać  dzielnicowym  podejrzane  przypadki.    Poinformował  również 
o kończącym się remoncie budynku komisariatu w Czerwionce, na który czekano od 
lat.
Przewodniczący  Komisji zwrócił  uwagę  na  akcję  Policji,  która  umieszcza 
na  klatkach  schodowych  plakaty  ostrzegające  przed  różnego  rodzaju  oszustami, 
którzy chodzą po mieszkaniach. Zaproponował aby tą akcję rozszerzyć. 
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Następnie podsumowano zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa i porządku 
imprez  związanych  z  obchodami  50-lecia  gminy  oraz  dożynkami  powiatowymi 
i  lokalnymi.  Powyższe  zadanie  zarówno  Policja,  Straż  Miejska  jak  i  inne  służby 
zabezpieczające  zrealizowały  bardzo dobrze,  za co na  ręce Komendantów oraz 
Naczelnika ZKO przekazano podziękowania.

Komendant  Straży  Miejskiej  Adam  Reniszak przedstawił  sprawozdanie 
z działalności Straży Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 4
Członkowie Komisji  nie  wnieśli  uwag do projektów uchwał  zawartych  w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Ad. 5 
Sprawy bieżące.
Przewodniczący przedstawił temat dot.  zabezpieczenia budynku po byłym hotelu 
robotniczym w którym w okresie  jesienno-zimowym  zaczynają   przebywać  osoby 
bezdomne.

Komisja podjęła wniosek aby pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
monitorowali niezamieszkały  budynek po byłym hotelu robotniczym. 

Radna Jolanta Szejka poruszyła kwestie radarów zabudowanych na terenie gminy 
i ich przejęciu prze Inspekcję Transportu Drogowego.
Komendant Straży Miejskiej udzielił wyjaśnień w  tym temacie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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