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 Protokół Nr 19/2016 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 22 listopada 2016 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 Komisji. 
3. Informacja nt. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
4. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
5. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego           

i Ochrony Ludności.  
6. Wystąpienie nowo wybranego Miejsko-Gminnego Związku OSP 

O/Czerwionka-Leszczyny. 
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok. 
9. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało   radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 18/2016 z dnia 18 października 2016 r. został przyjęty 9 głosami „za”.                    
 
Ad. 6 
Prezes Zarządu ZOSP Grzegorz Swinka omówił działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przedstawił potrzeby 
oraz najważniejsze problemy. Konieczna jest zmiana pokoleniowa, ale trudno dzisiaj 
zachęcić młodzież do poświęcenia swojego wolnego czasu. Problemem jest też brak 
kierowców kategorii C. W miarę możliwości prosił o wsparcie finansowe jednostek. 
Poinformował, że Zarząd chce w najbliższym czasie opracować wieloletni program 
rozwoju jednostek OSP na terenie gminy. 
 
Ad. 3 
Grzegorz Skotnica Z-ca Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach przedstawił informację  nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji 
oraz stanu bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie gminy za ostatnie    
10 m-cy. 
 
Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację nt. 
bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
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Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację na temat 
bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.   
 
Ad. 7 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 

obrad najbliższej sesji. 
 

Ad. 8 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta poinformował, że w projekcie budżetu 
gminy i miasta na 2017 rok, wydatki branżowo dotyczące działalności Komisji są na 
podobnym poziomie co w tym roku. 
 
Ad. 9 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała o organizacji 
konkursu na hasło reklamowe mające zachęcić do chodzenia w kamizelkach 
odblaskowych  i organizowanej kampanii w tym zakresie. 
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował o kolejnym posiedzeniu komisji ds. 
monitoringu. 
 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie 9 głosami „za” poparła wniosek Komisji ds. Monitoringu, która 
wnioskowała do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyznaczenie 
osoby odpowiedzialnej za współpracę z twórcami aplikacji mobilnej „Zgłoś problem”. 
 
 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


