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Protokół Nr 2/2015 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami  

w dniu 27 stycznia 2015 r. 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który na 
wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014.  

3. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie Planu Pracy Komisji.  
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10 radnych.  
Protokół nr 1/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie – 
głosowało  10 radnych. 
 
Ad. 2 
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce Leszczynach Roman Chlubek 
przedstawił  „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji                             
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014”. A także udzielił odpowiedzi na liczne 
pytania ze strony radnych.  
Radny Józef Szczekała zapytał czy został wykryty sprawca niszczenia mienia m.in. 
rysowania karoserii  na osiedlu w Czerwionce. 
Komendant Policji powiedział, że sprawca został wykryty, jest to osoba 
upośledzona i nie udało się go doprowadzić do odpowiedzialności karnej, ale 
udzielono mu pomocy psychiatrycznej i obecnie jest pod opieką OPS.  
Radny Leszek Salamon zapytał jaka jest skala włamań do domów jednorodzinnych. 
Komendant Policji powiedział, ze włamania nasiliły się od połowy ubiegłego roku, 
sprawcy nie są z naszego terenu, nie udało się ich wykryć.  
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy i Miasta na 2014 rok. 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M  wyjaśnił, że zwiększamy środki na fundusz 
wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizacje zadań 
inwestycyjnych – zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego. W zamian dostaniemy 
dwa samochody pożarnicze.  
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Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że cieszymy się, że dostaniemy dwa 
samochody. Jest co dosprzętawiać. Jeżeli chodzi o sprzęt ciężkiego ratownictwa  
technicznego to idzie on do Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji na kadencję 2014-2018, 
który został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących. 
Radny Antoni Procek powiedział, ze należy zwrócić większą uwagę na posiadaczy 
psów, gdyż nie sprzątają oni po swoich zwierzętach. 
Komendant SM Adam Reniszak powiedział, takie przypadki są częste, mało kto 
sprząta. Straż jak widzi takie osoby to reaguje. 
Sołtys Szczejkowic Ryszard Bluszcz zwrócił uwagę na plagę kradzieży w domach 
jednorodzinnych. Stwierdził, że należałoby się pochylić nad planem oświetlenia ulic. 
W Szczejkowicach są dwa takie newralgiczne punkty.  

 Wystosował wniosek o wykonanie oświetlenia w newralgicznych punktach                             
w Szczejkowicach tj. Osiedle Hajduki Okrężna oraz ulica Poprzeczna 13-15. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że problem oświetlenia był już poruszany 
wielokrotnie. Prosi o przygotowanie na marzec wykazu wniosków.  
Radny Janusz Babczyński stwierdził, ze należałoby się zastanowić czy nie iść                     
w stronę monitoringu w gminie, gdyż punkty oświetleniowe są drogie. 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że taki wniosek Komisja złożyła w poprzedniej 
kadencji. Do tego tematu również wrócimy.  
 
 
 
                               
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 

Sylwia Gruszkiewicz              Przewodniczący Komisji 
 
                     radny Waldemar Mitura  


