
Protokół Nr 30/2014
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 lutego 2014 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 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

i Miasta  oraz działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
za rok 2013.

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2013 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.
Protokół Nr 29/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 29 stycznia 2014 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Mariusz Klepek Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach przedstawił prezentację zawierającą informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w roku 
2013. Poinformował o kontrolach radarowych prowadzonych wspólnie z Wydziałem 
Ruchu Drogowego Komendy Policji w Rybniku.
Radny Stanisław Breza pytał od kiedy te kontrole  będą prowadzone.
Mariusz Klepek Z-ca Komendanta Komisariatu Policji poinformował, że będzie 
to mieć miejsce z początkiem miesiąca marca.
Radny Stanisław Breza zwrócił się o objęcie kontrolami ul. Wyzwolenia 
w Stanowicach. 
Radna Jolanta Szejka zwrócił się o objęcie kontrolami ul. Głównej w Bełku.
Przewodniczący Komisji zwrócił się o przeprowadzenie kontroli trzeźwości 
młodzieży odjeżdżającej wieczorami od pizzerii Miketa w Leszczynach.
Marian Uherek Dyrektor ZGM poruszył kwestie rewitalizacji osiedla Familoków 
w Czerwionce, dotyczy to m.in. tzw. starej kolonii na ul. Kościuszki. Zwrócił się 
o częste patrole w tym rejonie Policji i Straży Miejskiej. 
Przewodniczący poruszył sprawę zniszczeń elewacji budynków na osiedlu 
w Leszczynach.
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Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował, że napisy pojawiły się na 7 
budynkach, wyszacowane koszty zniszczeń opiewają na ok. 65 tys. zł.
Mariusz Klepek Z-ca Komendanta Komisariatu Policji poinformował, 
że prowadzone są w tej sprawie czynności, zebrany jest materiał dowodowy. 

Ad. 4
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

                                               Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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