
Protokół Nr 05/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 14 czerwca 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził przewodniczący Komisji –  radny Artur Szwed, który na wstępie 
powitał wszystkie osoby, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przedstawienie  stanu  bezpieczeństwa  na  terenie  Gminy  i  Miasta 

Czerwionka-Leszczyny. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

Porządek  posiedzenia  został  przyjęty   bez  uwag  „jednogłośnie”,  głosowało 
5 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 17 maja 2011 r.  został przyjęty bez 
uwag „jednogłośnie”- głosowało  5 radnych.

Ad. 4
Z-ca  Komendanta  Komisariatu  Policji   Czesław  Polak  omówił  stan 
bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za ostatnie pięć 
miesięcy.  Przedstawił  dane  dot.  odnotowanych  przestępstw  oraz  wykrywalności 
w  porównaniu  do  roku  poprzedniego.  Najwięcej  przestępstw  popełnianych  jest 
w  Leszczynach  i  w  Czerwionce.  W  najbliższym  czasie  wyzwaniem  będzie 
zabezpieczenie festiwalu Around The Rock.
Radny Marek Paluch poruszył sprawę tzw. „zakładu przeróbczego” na starej kolonii 
w Czerwionce. Pytał o statystykę przestępstw.
Z-ca  Komendanta poinformował,  że  najwięcej  przestępstw  dotyczy  znęcania  się 
i spraw związanych z zaleganiem z alimentami.   
Radny  Ryszard  Bluszcz podziękował  dzielnicowemu  sołectwa  Szczejkowice  za 
bardzo dobrą współpracę z sołectwem i za udział w Zebraniu Wiejskim. 
Radny Henryk Dyrbuś zwrócił się o pomoc w zabudowaniu sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych obok szkoły w Przegędzy. 
Z-ca Komendanta poinformował, że jest to uzależnione o środków finansowych.
Przewodniczący Komisji zgłosił  problem  przebywających  nietrzeźwych  w  parku 
w Leszczynach, gdzie na placu zabaw bawią się dzieci. 
Z-ca Komendanta poinformował, że jest to rejon patrolowany przez policję.
Komendant  Straży  Miejskiej  Adam  Reniszak przedstawił  informację  nt. 
działalności Straży Miejskiej (zał.).
Radny  Stanisław  Breza pytał  o  kontrole  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  czy 
wszystkie posesje mają umowy?
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Komendant  SM poinformował,  że  kontrolowane  są  umowy  i  rachunki  za  wywóz 
nieczystości, bywa że właściciele posesji nie dysponują takimi dokumentami. 
Radny Jan Pala poruszył sprawę palenia odpadów na działkach.
Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  regulamin  Ogrodów  Działkowych 
stanowi,  iż  w  okresie  letnim  jest  całkowity  zakaz  palenia  na  działkach,  taka 
możliwość jest tylko w okresie jesienno-zimowym, dotyczy to suchych gałęzi i jest to 
dopuszczalne w określanych godzinach. 
Radny Jan Pala stwierdził, że nie jest to respektowane przez działkowiczów.
Przewodniczący poinformował,  że  na  następne  posiedzenie  Komisji  zaproszony 
zostanie Prezes Ogrodów Działkowych „Miczurin” w Czerwionce.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Alojzy Stawinoga poinformował, że 
na  zebraniu  w  Czuchowie  zwracano  się  o  kontrole  Straży  Miejskiej,  podmiotów 
prowadzących  działalność  gospodarczą  w  zakresie  aktualnych  umów  na  wywóz 
nieczystości.
Naczelnik  Wydziału  ZKO  Adrian  Strzelczyk przedstawił  informację  nt. 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  terenie  gminy.  Przedstawił  zestawienie 
wyjazdów poszczególnych  jednostek  OSP w okresie  od  stycznia  do  końca  maja 
2011r. Poinformował również o nowym składzie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Czerwionce-Leszczynach. 
Radny Stanisław Breza poinformował, iż 23 sierpnia br. odbędą się uroczystości 
związane  z  poświecenie  kościoła  w  Stanowicach.  Zwrócił  się  do  wszystkich 
jednostek porządkowych o zabezpieczenie tej uroczystości.
Przewodniczący pytał czy OSP zabezpieczają również festiwal Around The Rock?
Naczelnik Wydz.  ZKO poinformował,  że  dwie jednostki  OSP Czerwionka i  OSP 
Dębieńsko Wielkie będą zabezpieczać tą imprezę.
Przewodniczący pytał czy strażacy ulęgają wypadkom w czasie pełnienia służby.
Naczelnik  Wydz.  ZKO poinformował,  że  strażacy  są  ubezpieczeni.  Natomiast 
w przeciągu ostatnich 5,6 lat nie zdarzyło się aby ktoś uległ wypadkowi.  
Przewodniczący  Komisji przedstawił  informację  nt.  stanu  bezpieczeństwa  na 
terenach placówek oświatowych (zał.).

Ad. 4 
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  tematyki  zawartej  w  porządku  obrad 
najbliższej sesji Rady.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka          

                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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