
Protokół Nr 19/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 6 grudnia 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 
5 radnych. 

Ad. 2
Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 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 Miejskiej.

Ad. 4
Sprawy bieżące.
Adrian  Strzelczyk  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego przedstawił 
informację  o  działalności  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  oraz  wykaz 
wyjazdów tych jednostek do 6 grudnia br.  (załącznik do protokołu).
Adam  Reniszak  Komendant  Straży  Miejskiej poinformował  o  prowadzonych 
działaniach  mających  na  celu  udzielenia  pomocy  bezdomnym  w  związku 
z utrzymującymi się niskimi temperaturami.
Naczelnik  Wydz.  ZK poinformował  o  otrzymanym  od  Wojewody   piśmie 
wskazującym noclegownie oraz ośrodki pomocowe z terenu naszego województwa.
Radny Stanisław Breza zgłosił problem dot.  utrudnionego poruszania się pieszych 
w rejonie  skrzyżowanie drogi 925 ze starą ul. Żorską (naprzeciw kościoła). Po obu 
stronach drogi  nie ma chodnika a na poboczu często zatrzymują się samochody, 
z przewagą ciężarowych, ze względu na zlokalizowany w tym rejonie sklep.  Z uwagi 
na duże natężenie ruchu miejsce to jest bardzo niebezpieczne dla pieszych. 
Przewodniczący  Komisji zaproponował  aby  wniosek  w  tym  temacie  przesłać 
do administratora drogi. 
Radna   Jolanta  Szejka zwróciła  uwagę  na  problem  związany  z  niewłaściwym 
miejscem  wyjazdu  samochodów  z  parkingu  obok  kościoła  w  Bełku,  kierowcy 
wyjeżdżają po pasach.
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Radny Jan Pala po raz kolejny ponowił wniosek o zwrócenie się do administratora 
drogi  o ustawienie barierek ochronnych oddzielających ulicę i parking od chodnika, 
przed budynkiem banku przy ul. Furgoła, obok ronda.
Przewodniczący  Komisji przedstawił  odpowiedź  Dyrektora  ZGM  dot.  remontu 
Zameczku w Leszczynach.
Radny  Stanisław  Breza zwrócił  uwagę  na  utrudniony  wyjazd  (ograniczona 
widoczność)  z ul. Wolności w Czerwionce z powodu zaparkowanych na chodniku 
samochodów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                          Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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