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 Protokół Nr 36/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 26 czerwca 2018 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który powitał 
wszystkich, po czym przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-

Leszczynach oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy. 

4. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.  
5. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego              

i Ochrony Środowiska.  
6. Omówienie ankiety dot. monitoringu i bezpieczeństwa publicznego. 
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 34/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 17 kwietnia 2018 roku został 
przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Protokół nr 35/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 maja 2018 roku został przyjęty  
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego      
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 5 
Informację nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
 

 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji poinformował  
Zapoznano się z prezentacją podsumowującą ankietę dotyczącą bezpieczeństwa          
i monitoringu miejskiego 
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Ad. 7 
 
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie: 

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

2) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

3) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy         
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

4) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy         
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

Powyższe projekt zaopiniowano pozytywnie. 
 
Komisja omówiła również projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 8 
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę  
Pisma zapoznano się z przekaz 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


