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Protokół Nr 9/2015 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 24 listopada 2015 r. 

 

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja nt. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
4. Omówienie realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję, będących w gestii 

ZDiSK.  
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 8/2015 z dnia 20 października 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 10  radnych.  
 
Ad. 4  
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK omówił realizację wniosków Komisji kierowanych do 
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych: 

1) oświetlenie ciągu pieszego do Inter Marche w Leszczynach – w projekcie 
budżetu przyszłego roku, zadanie w ujęte jest w dokumentacji na lampy 
solarowe, realizacja w 2017 roku, 

2) oświetlenie przejść dla pieszych – dokonano przeglądu wszystkich przejść, 
problemem nie jest brak oświetlenia ale zadrzewienie, które utrudnia 
oświetlenie. Rozwiązanie jest obcinka drzew a nie doświetlenie, 

3) realizacja dodatkowych punktów świetlnych – zrealizowano lub jest w trakcie 
realizacji dodatkowych 17 nowych punktów świetlnych, w przyszłorocznym 
budżecie tez pojawią się środki na ten cel, 

4) czyszczenie poboczy dróg gminnych – realizacja na bieżąco, 
5) dodatkowe kosze na śmieci i pojemniki na odchody zwierzęce -  ustawiono      

6 koszy, połowa znikła. Pojemniki również pozbawione części, mimo tego 
nadal będą je montować. 
 

Przewodniczący Komisji zgłosił, że  mieszkańcy zgłaszają brak pojemników na 
odchody na dojściu do Inter Marche. Zwrócił się do Komendanta Policji  o opinię       
w temacie oświetlenia przejść dla pieszych. 
Komendant Policji stwierdził, że każde dodatkowe rozwiązanie techniczne, które 
sprzyja poprawie widoczności jest zasadne. 
Radny Wacław Brózda zwrócił uwagę, że na ul. Ligonia jest kilka przejść, na 
niektórych jest fatalna widoczność. 
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Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że można wykonać doświetlenie ale to są dodatkowe 
koszty związane z dokumentacją i realizacją tj. ok. 50 tys. zł. każdorazowo. 
Natomiast żadne przepisy nie regulują kwestii oświetlenia przejść dla pieszych. 
Przewodniczący Komisji zgłosił, iż przejście na ul. Ligonia – skręt ul. Sienkiewicza 
jest śliskie. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że przejście pomalowane jest farbą chemoutwardzalną, co 
jest trwalsze, ale gromadzi się tam woda i brud. 
Radny Józef Szczekała poparł inicjatywę zabudowy pojemników na psie odchody. 
Po raz kolejny zwrócił uwagę na zagrożenie jakie stwarzają samochody parkujące 
obok Przedszkola na os. Jana Pawła. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że  jest to strefa zamieszkania i parkowanie powinno 
odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
Komendant Policji stwierdził, że pojazdy tam się zatrzymujące powodują 
utrudnienia w ruchu. 
Przewodniczący zaproponował aby radni na następnym posiedzeniu zgłosili, które 
przejścia dla pieszych wymagają doświetlenia. 
Radny Wacław Brózda zgłosił brak tablicy informującej o lokalizacji Chłodni, przy 
wjeździe na ul. Rybnicką. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że  tym powinien być zainteresowany zarządzający tym 
zakładem. 
Przewodniczący zwrócił uwagę na małą liczbę pracowników zatrudnionych              
w działach – oczyszczanie miasta i zieleni w ZDiSK -u, w stosunku do obszaru 
którym muszą się zająć, należy pomyśleć o zwiększeniu liczby pracowników, 
chociażby sezonowo.  
Dyrektor ZDiSK poinformował, że 2,3 lata temu był zmuszony zweryfikować budżet. 
Każdy dodatkowy pracownik to są koszty. 
Skarbnik G i M  zwrócił uwagę, że zgłoszone do projektu budżetu wydatki bieżące  
to jest kwota 130 mln. zł.  a dochody to 113 mln. zł., gdyby to przyjęto budżet 
zostałby uchylony z uwagi na niespełnione wskaźniki. Namawia do obniżenia 
wydatków na wynagrodzenia. 
Przewodniczący wobec powyższego prosił aby był to wniosek na przyszłość, żeby   
w miarę możliwości to zrealizować.  Pytał o oświetlenie świąteczne. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że oświetlenie zostało wyremontowane, część 
dokupiono i będą się starali upiększać ulice, będzie kilkanaście nowych punktów. 
Radny  Jerzy Kapszewicz poinformował o kradzieży kutych elementów  płotu na 
cmentarzu w Stanowicach. Apelował o zwiększenie patroli Policji, głównie pieszych, 
w rejonach gdzie obserwuje się miejsca spotkań młodzieży, czy innych grup              
(w Stanowicach jest to dojście do kościoła – schody). 
Komendant Policji poinformował, że straty spowodowane kradzieżą szacuje się na 
ok. 17 tys. zł, Policja prowadzi czynności, sprawdzane są skupu złomu, ale 
najwyraźniej kradzież ta nie była przeprowadzona z zamiarem sprzedaży. 
Dodał, że przeprowadzają analizy miejsc zagrożonych i na tej podstawie planowane 
są trasy patroli. 
Radny Józef Szczekała poruszył sprawę podpaleń samochodów mający miejsce     
w ostatnim czasie. 
Komendant Policji poinformował, że  prowadzone jest w tej sprawie postępowanie. 
Radny Wacław Brózda poruszył problemy związane z funkcjonowaniem klubu 
Bajlando w Leszczynach. 
Komendant Policji poinformował, że  zaplanowane i prowadzone są działania 
prewencyjne w tym zakresie. 
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Ad. 3 
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach Roman Chlubek 
przedstawił informację na temat prac Komisariatu Policji oraz bezpieczeństwa na 
terenie gminy w ostatnim okresie. 
 
Ad. 5 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do  projektów uchwał zawartych  w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. 6  
Przewodniczący Komisji odczytał pismo Komisariatu Policji  zawierające 
informację o interwencjach Policji związanych z działalności OSP w Książenicach, 
sprawa była poruszana na poprzednim posiedzeniu komisji. 
Radny Jerzy Kapszewicz zwrócił się do Policji o zwiększenie pieszych patroli na 
terenie gminy. 
 
 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
 
                                                                         Przewodniczący Komisji 
 
                radny Waldemar Mitura  


