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 Protokół Nr 14/2020 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 26 maja 2020 roku 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura,          
który powitał wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.  
4. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego              

i Ochrony Środowiska.  
5. Omówienie spraw związanych z działalnością ZDiSK w zakresie 

bezpieczeństwa. 
6. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 13/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2020 roku został przyjęty 
jednogłośnie  8 głosami „za”.  
 

Ad. 3 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działaniach 

Straży Miejskiej związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii 

koronawirusa COVID-19 .  
 

Ad. 4 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącego funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżącej działalności Wydziału (załącznik do 
protokołu).  
Przedstawił również bieżące działania związane epidemią  COVID-19. 
Radny Adam Karaszewski pytał czy będą wyciągnięte konsekwencje wobec firmy, 
która komercyjnie wykorzystuje herb Gminy w celu reklamowania swoich usług. 
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że wysłano pismo do firmy o zaprzestanie 
takiej działalności, jeżeli to nie nastąpi poczynione będą dalsze kroki.  
 
Ad. 5 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa. Zarząd prowadzi również w ostatnim czasie działania związane        
z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa polegające na dezynfekcji przystanków 
autobusowych. 
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Ad. 6 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej nie 
zgłoszono uwag. 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji po raz kolejny poruszył sprawę monitoringu. 

Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że ze względu na epidemię przesunął się 
termin spotkania z firmą, która miała przedstawić swoją propozycję. 
Radny Marcin Stempniak poinformował, że firma w tym tygodniu powiesi kamery 
przy skateparku w Czerwionce. Zwrócił  uwagę na inicjatywę osiedla Malenie, które 
chce ze swoich środków wykonać monitoring. Zaproponował wystąpienie do dzielnic 
i sołectw z zapytaniem czy nie chcieliby partycypować w kosztach zabudowy 
monitoringu. 
Radny Adam Karaszewski stwierdził, że nie wie czy środki, jakimi dysponują rady 
dzielnic wystarczyłyby na takie zadanie. W tym roku środki te zostały już 
rozdysponowane. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę, że 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


