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 Protokół Nr 21/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 24 stycznia 2017 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 20/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji        
z Komisją  Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej został przyjęty jednogłośnie          
10 głosami „za”.                    
 

Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji               
w Czerwionce-Leszczynach za 2016 rok. Poinformował również o realizowanym  
programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Podziękował za pomoc ze strony gminy tj.  
przekazanie 5 tys. zł na fundusz wsparcia Policji, użyczenie rowerów, nieodpłatne 
użyczenie sali sportowej oraz nominację jego osoby do wyróżnienia „Karolinka”. 
 

Ad. 4 
Adam Reniszak 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.   
 

Ad. 6 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 

obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
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Ad. 7  

W związku z zakresem działalności Komisji, który obejmuje  współpracę                     
z samorządami, na posiedzenie zaproszeni zostali sołtysi oraz przewodniczący 
zarządów dzielnic wybrani w ostatnim czasie na nową kadencję.  
Na posiedzenie Komisji przybyli przewodniczący zarządu osiedla Malenie Damian 
Masny, sołtys soł.  Szczejkowice Henryk Fuchs, sołtys soł. Książenice Marek 
Szczech oraz sołtys soł.  Bełk Jolanta Szejka, przewodniczący Zarządu dzielnic 
Leszczyny Stare Leszek Salamon i Leszczyny Osiedle Artur Sola, którzy są 
członkami Komisji. 
Nowi sołtysi i przewodniczący przedstawili swoją dotychczasową działalność 
Przewodniczący Komisji poinformował o zaniepokojeniu mieszkańców ul. Pawlasa, 
w związku z utworzeniem miejsca do zawracania autobusów dowożących dzieci      
do Szkoły Specjalnej, na terenie gdzie zlokalizowany jest gazociąg i pojawiającego 
się zapachu gazu. Mieszkańcy proszą o rozeznanie tematu. 
Naczelnik Wydziału ZKO stwierdził, że najlepiej aby mieszkańcy w momencie kiedy 
wyczuwalny jest zapach gazu zgłosili to do gazowni. 
Radny Artur Sola poruszył sprawę likwidacji ograniczenia prędkości na drodze      
ul. Armii Krajowej. 
Radny Marek Szczech przypomniał, że temat miał być podjęty po wykonaniu 
remontu drogi. Dodał, że wprowadzenie terenu niezabudowanego spowodowałoby 
wymuszenie na pieszych noszenia odblasków, co poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników drogi. 
 

Wniosek: 
Komisja podjęła wniosek o zmianę oznaczenia drogi - ulica Armii Krajowej z terenu 
zabudowanego na teren niezabudowany. 
 
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę utrzymania zimowego chodników i dróg. 
Zwrócił uwagę, że Zarząd Dróg i Służby Komunalne bardzo dobrze to wykonuje 
natomiast problemy pojawiają się na drogach i chodnikach, których właścicielem jest 
Powiat. 
Komendant Komisariatu Policji zwrócił uwagę na problem dotyczący braku 
kontaktu z administratorem dróg powiatowych w przypadkach kryzysowych,             
po godzinach pracy Zarządu Dróg. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


