
Protokół Nr 14/2012
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 24 kwietnia 2012 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. Omówienie tematu dot. braku bezpiecznego dojścia matek z wózkami i osób 

niepełnosprawnych  na  wózkach  do  pawilonów  mieszczących  się 
w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy (Biedronka i inne).

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 13/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 27 marca 2012 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 4 radnych.

Ad. 3
Członkowie Komisji  nie  wnieśli  uwag do projektów uchwał  zawartych  w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady.

Ad. 4 
Przewodniczący  Komisji przedstawił  temat  związany  z  brakiem  bezpiecznego 
dojścia  osób  z  wózkami  i  osób  niepełnosprawnych  na  wózkach  do   pawilonów 
mieszczących się w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy (Biedronka i inne). 
Janusz  Różański  przedstawiciel  firmy  Komart  przedstawił  stanowisko  firmy 
Komart w tej sprawie. Inwestycja została wykonana zgodnie z projektem i nie ma 
obowiązku wykonania  zjazdu dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami,  ale 
firma jest otwarta na współpracę. Z uwagi na to, że wykonanie  takiego zjazdu to jest 
nowe zadanie inwestycyjne, na które trzeba opracować projekt, uzyskać stosowne 
uzgodnienia  oraz  pozwolenie  na  budowę,  szacowany  koszt  takiego  zadania 
to  ok.  15-20  tys  zł.,  mogą  udostępnić  teren  w formie  np.  użyczenia  jego  części 
i  włączyć  się   w  finansowanie  części  kosztu  inwestycji,  jednak  w  całości  nie  są 
w stanie tego zrealizować.   
Radny  Marek  Profaska zaproponował  zlecenie  projektu  na  podstawie  którego 
będzie możliwe dokładniejsze  określenie kosztów.
Przewodniczący Komisji zgłosił propozycję spotkania w terenie z przedstawicielami 
właściciela, administratora drogi, pracownikami Wydziału Inwestycji.
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Po  dalszej  dyskusji  Komisja  postanowiła  zwołać  spotkanie  w  terenie 
z  udziałem Dyrektora  ZDP,  Dyrektora  ZDiSK,  przedstawiciela  Firmy Komart, 
przedstawiciela  Wydziału  Inwestycji  Urzędu,  po  którym  podjęta  zostanie 
decyzja o dalszym kierunku postępowania w tym temacie.   

Ad. 5
Radny Marek Profaska pytał o pracę Straży Miejskiej.
Adam Reniszak Komendant SM poinformował, że Straż pracuje na I zmianę, do 
godziny 17.00, jeżeli jakaś osoba jest na urlopie, czy zwolnieniu to pracują do 15.00
Radny Marek  Paluch zgłosił  problem z  przejazdem ulicą  Rostka  w  Czerwionce 
spowodowany  zaparkowanymi  po  obu  stronach  ulicy  samochodami.  Wnioskował 
o ustawienie znaku „zakazu parkowania” po jednej stronie ulicy.

Wniosek:
Komisja „jednogłośnie”, głosowało 4 radnych, wnioskowała o ustawieni znaku 
„zakaz zatrzymywania” po prawej stronie ul. Rostka (od ul. 3 Maja).

Radny  Stanisław  Breza zgłosił  temat  dot.  remontu  chodnika  przy  drodze 
wojewódzkiej 925 i wykonania łączników do przejścia dla pieszych.

Wniosek:
Komisja  „jednogłośnie”,  głosowało  4  radnych  zwróciła  się  z  wnioskiem do 
ZDiSK o ponowienie interwencji w sprawie dwóch łączników do przejścia dla 
pieszych w Stanowicach  przy ul. Zwycięstwa (od Rest. Rogowa do szkoły).

Radny Ryszard Bluszcz  poinformował  o spotkaniu w sprawie budowy chodnika 
przy  drodze  wojewódzkiej   924  w  Szczejkowicach.  Chodnik  w  tym  rejonie  jest 
niezbędny, dlatego prosił aby pilotować jego budowę.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka

         
                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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