
Proponowany porządek posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
Komunalnej Rady Miejskiej w Pszowie 
w dniu 20 lutego br. (środa) o godz. 1500 

 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta 
Pszów za rok 2012 na podstawie przedłoŜonych informacji przez:  

 
� Komendanta Komisariatu Policji w Pszowie o stanie porządku i bezpieczeństwa 

na terenie Miasta Pszów za rok 2012 w porównaniu z okresem roku 2011 
z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na terenie osiedli 
mieszkaniowych znajdujących się w granicach gminy Pszów. 

 
� Przewodniczącego Zespół Interdyscyplinarnej o realizacji programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Pszów 
na lata 2011-2015 za okres roku 2012.  

 
� Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie zadań własnych Gminy Pszów związanych 
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 
2012. 

 
� Zarządów SM „ORŁOWIEC” i SM „ROW” o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w roku 2012 na osiedlach mieszkaniowych znajdujących się na terenie 
Miasta Pszów oraz zamierzenia podejmowane  przeciwdziałaniu istniejącym 
zagroŜeniom bezpieczeństwa publicznego w roku 2013.  

 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: 

 
a) wyraŜenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierŜawy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
b) zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.  

 
5. Sprawy organizacyjne:  

 

a) Rozpatrzenie i przyjęcie wniesionego w dniu 21 stycznia 2013 r. wniosku radnego 
Mieczysława Jóźwickiego w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej. 

 
b) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 34 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej 

w Pszowie dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji bezpieczeństwa 
i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej.  

 
6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 17 grudnia 2012 r. oraz w dniu 

21 stycznia 2013 r.  
 
7. Wolne głosy i wnioski 

8. Zakończenie posiedzenia 
 
 


