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Protokół Nr 3/2015 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami  

w dniu 24 lutego 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
3. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – 
głosowało  10 radnych. 
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących. 
Przewodniczący Komisji  poruszył kwestie dot. monitoringu tj. wniosku                     
z poprzedniej kadencji (protokół sesji w dniu 30 maja 2014 r.). Zaproponował 
powołanie zespołu ds. rozeznania i wprowadzenia do realizacji zadania dot. 
monitoringu w gminie. 
Radny Wacław Brózda proponuje najpierw przeprowadzić program pilotażowy 
obejmujący monitoring kilku miejsc. 
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce Leszczynach Roman Chlubek 
stwierdził, że Policja zawsze pozytywnie podchodzi do tego typu inicjatyw. Pokreślił 
duże znaczenie funkcji prewencyjnych monitoringu. Policja często korzysta                
z prywatnych monitoringów  np. ze sklepów w przypadku identyfikacji uczestników 
różnych zdarzeń. 
Komendant Straży Miejskiej Adam Reniszak również wskazał na pozytywne 
znaczenie monitoringu. Zaproponował na tym etapie powołanie zespołu. 
 

Wniosek 
Komisja jednogłośnie 10 głosami „za”, podjęła wniosek o powołaniu przez 
Burmistrza G i M zespołu składającego się z przedstawicieli Policji, Straży 
Miejskiej, członków Komisji Prawa, którego zadaniem będzie rozeznania             
i wprowadzenia do realizacji tematu dot. zabudowy monitoringu w gminie. 
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Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z wnioskami zgłoszonymi 
przez Komisję Prawa poprzedniej kadencji - część wniosków niezrealizowanych 
będzie kontynuowana. 
Następnie poruszył kwestie pozostawiania przez właścicieli psów nieczystości po 
nich. 
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że zgodnie z Regulaminem czystości   
w gminie, każdy właściciel psa ma obowiązek po nim posprzątać. 
 

Zwrócono się do Straży Miejskiej o zredagowanie ogłoszenia, które ukazałoby 
się w Kurierze i na stronie internetowej dot. obowiązków właścicieli psów         
w zakresie sprzątania odchodów. 
 

Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce Leszczynach Roman Chlubek 
przedstawił  liczbę zdarzeń, które miały miejsce w miesiącu styczniu bieżącego roku 
w stosunku do stycznia 2014 roku – zdarzenia te w większości kategorii uległy 
zmniejszeniu. 
Przewodniczący zapoznawał członków Komisji z akcją Policji ostrzegając osoby 
starsze przed oszustami. 
Radny Antoni Procek pytał o dzielnicowych z danych rejonów. 
Komendant Policji poinformował, że na przyszłej Komisji przekaże wykaz 
dzielnicowych. 
Radny Wacław Brózda zgłosił problem zakłóceń porządku na osiedlu pod blokami   
w rejonie parku w Leszczynach, szczególnie ma to miejsce w weekendy.  Zwrócił się 
o wzmożenie kontroli Policji w tym rejonie. Dodał, że problem częściowo 
rozwiązałoby oświetlenie muszli koncertowej i wykonanie monitoringu w tym rejonie. 
Radny Antoni Procek zwrócił się o kontrole prędkości pojazdów poruszających się 
ulicą Waryńskiego w Czuchowie. 
                               
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała: 

Alina Kuśka             
                                                                           Przewodniczący Komisji 
 
                 radny Waldemar Mitura  


