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  Protokół Nr 6/2015 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego  
i Współpracy z Samorządami  

w dniu 23 czerwca 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 9 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 5/2015 z dnia 5 maja 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało   
9 radnych. 
 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie: 
- zmian w budżecie gminy w zakresie dotyczącym branżowo działalności Komisji,  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał zawartych      

w porządku obrad. 

 
Ad. 4 
W sprawach bieżących. 
 

Przewodniczący Komisji poruszył zgłaszaną już sprawę zabudowy monitoringu na 
terenie gminy.  Mimo wystosowanego wniosku o powołanie zespołu, który zajął by 
się tym tematem, brak jest odpowiedzi ze strony Burmistrza. 
 

Komisja jednogłośnie 9 głosami „za”, ponowiła wniosek do Burmistrza              

o podjęcie decyzji o powołaniu zespołu  ds. zabudowy monitoringu na terenie 

gminy. 
 

Omówiono sprawę usuwania padłych zwierząt potrąconych na drogach - sprawa 
wymaga podjęcia ogólnych ustaleń szczególnie w zakresie dotyczącym dróg 
wojewódzkich i powiatowych. 
 

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach Mariusz 

Klepek przedstawił informację na temat prac Komisariatu Policji oraz 

bezpieczeństwa na terenie gminy w ostatnim okresie. 
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Przewodniczący Komisji zgłosił problem przebywania w godzinach wieczornych      

i nocnych osób na terenie niezamieszkałej posesji przy ul. Ks. Pojdy 60. 

Radny Antoni Procek zgłosił, że podobne miejsca są w Czuchowie przy ul. 3 Maja 

90 i przy ul. Tęczowej. Zgłosił również problem z mieszkańcem ul. Swobody, które 

składuje różne materiały na swojej posesji oraz na drodze obok, co zaczyna 

stwarzać problemy z przejazdem. 

Z-ca Komendanta stwierdził, że są to tereny prywatne i ciężko od właścicieli 

wyegzekwować pewnych zachowań. Zgłoszone sprawy będą sprawdzone ale  

trudno się spodziewać szybkich efektów. 

Radny Antoni Procek poruszył temat parkowania samochodów przy ul. 3 Maja         

i ul. Kopalnianej w rejonie sklepu, co powoduje brak widoczności i zagrożenie dla 

ruchu drogowego. 

Radny Józef Szczekała zgłosił temat związany z brakiem miejsc parkingowych przy 
Przedszkolu na osiedlu Jana Pawła w Czerwionce, co w godzinach porannych 
powoduje blokowanie przejazdu przez samochody osób dowożących dzieci do 
przedszkola. 
Z-ca Komendanta podsumował imprezy, które miały miejsce w ostatnim okresie na 
terenie gminy,  pod względem zabezpieczenia ze strony Policji oraz firm 
ochroniarskich. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 

Alina Kuśka             
                                                                         Przewodniczący Komisji 
 
                 radny Waldemar Mitura  


