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 Protokół Nr 17/2016 

 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 27 września 2016 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 oraz 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
4. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
5. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego           

i Ochrony Ludności.  
6. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 16/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. został przyjęty 10 głosami „za”.                    
 
Ad. 3 
Grzegorz Skotnica Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach przedstawił informację  nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji 
oraz stanu bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie gminy za ostatnie       
8 m-cy. 
Przedstawił także informację na temat Krajowej Mapy Zagrożeń za pomocą której 

można uzyskać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy oraz samemu 

takie zagrożenia wskazywać. 

Przewodniczący Komisji ponownie zwrócił się o przekazanie wykazu numerów 

telefonów służbowych dzielnicowych. 

 
Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację na temat 
bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. 
Przedstawił informację o wynikach drużyn pożarniczych z terenu gminy biorących 
udział w ostatnio organizowanych zawodach pożarniczych. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował aby przy organizacji tego typu imprez 
pamiętać o Komisji, pozwoli to zwiększyć prestiż zawodów. 
 
Ad. 6 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 

obrad najbliższej sesji. 
 

Ad. 7 
Radny Wacław Brózda zwrócił się o rozpatrzenie możliwości utworzenia drogi       
ul. Dworcowej  w kierunku lasu w Leszczynach jako drogi wewnętrznej, osiedlowej 
na której obowiązuje ograniczenie prędkości. 
Radny Leszek Salamon zgłosił podobną potrzebę na ul. Pierchały w Leszczynach. 
 

Komisja jednogłośnie 9 głosami „za” podjęła wniosek o rozpatrzenie 
możliwości utworzenia dróg ul. Pierchały i ul. Dworcowej w Leszczynach jako 
dróg wewnętrznych, osiedlowych, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości. 
 

Radny Wacław Brózda poinformował o zakłócaniu ciszy nocnej przez osoby 
przebywające w parku w Leszczynach, szczególnie w okolicy muszli koncertowej.  
Radny Artur Sola zwrócił uwagę na fatalny stan techniczny muszli koncertowej. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że najpierw należy uporządkowania                    
i wyremontowania teren parku – ścieżki, zieleń  itd. a dopiero potem myśleć               
o remoncie muszli. 
Radna Jolanta Szejka zwróciła uwagę na możliwość wykorzystania na ten cel 
środków do dyspozycji rady dzielnicy albo środki na inicjatywy lokalne. 
Radny Artur Sola wyjaśnił, że od 4 lat co roku dają na park pewne środki z rady 
dzielnicy, jeżeli chodzi o inicjatywy lokalne to trudno je zorganizować w środowisku 
osiedlowym. Natomiast park globalnie trzeba wyremontować, jest to bardzo 
potrzebne miejsce tego typu w tym rejonie. 
Przewodniczący Komisji zwróci uwagę, że nikt nie dba o plac zabaw wykonany 
przez Inter Marche koło zameczku w Leszczynach. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


