
Protokół Nr 36/2014
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 23 września 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.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 27 sierpnia 2014 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

Ad. 3
W posiedzeniu Komisji brał udział Z-ca Komendanta Policji Mariusz Klepek, który 
przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, za okres 
8 m-cy bieżącego roku, przedstawiając dane statystyczne dot. liczby zdarzeń oraz 
wykrywalności. Zwrócił uwagę na wzrastający problem dot. vacatów   w Komisariacie 
Policji w Czerwionce.  W tej chwili brakuje 6 policjantów od października ta liczba 
wzrośnie o jeden. 
 
Marian Uherek Dyrektor ZGM poruszył kwestie dot. zamieszkiwania określonych 
osób w budynku, który ma być prestiżowy, gdzie mieścić się będzie siedziba 
stowarzyszeń. Należy temat przeanalizować przez wszystkie służby i skoordynować 
działania w tym zakresie.
Druga sprawa dot. przemocy w rodzinie, dotychczas dokonujący przemocy był 
izolowany od rodziny, teraz tak się nie dzieje, czy coś się zmieniło w tym zakresie.
Z-ca Komendanta stwierdził, że nic się nie zmieniło tylko w ubiegłym tygodniu 
aresztowano 3 osoby za przemoc w rodzinie. Ale należy tu zwrócić uwagę, że jest 
wiele przypadków kiedy skargi w tym zakresie są wycofywane z różnych powodów, 
wtedy nie mogą nic zrobić.
Przewodniczący Komisji zaproponował aby na stronie internetowej Urzędu 
umieścić apel o zgłaszanie przez mieszkańców, wszelkich zaobserwowanych aktów 
przemocy.
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Wniosek:
Komisja zwróciła się o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
informacji skierowanej do mieszkańców o zgłaszanie Policji zaobserwowanych 
aktów przemocy.      
  
Ad. 4
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie dotyczące podtopień piwnic 
w budynkach komunalnych w Leszczynach i Czerwionce.
Dyrektor ZGM poinformował, że w Leszczynach są budynki 50-60 -letnie i od lat nic 
nie robiono z drenażem deszczowym –  cała deszczówka jest do zrobienia. 
W Czerwionce są budynki 100 –letnie, tu w ramach rewitalizacji deszczówka została 
uporządkowana. Prace w tym zakresie są wykonywane na tyle na ile pozwalają 
środki.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

                                              
                                                                           Przewodniczący Komisji

               radny Artur Szwed 
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	Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 27 sierpnia 2014 r. przyjęto „jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

