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 Protokół Nr 24/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 kwietnia 2017 roku 

 
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 Środowiska.  
6. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 23/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2017 roku przyjęto przy 
6 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.                    
 

Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego    
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji  w Czerwionce-Leszczynach za okres od 1-20 kwietnia br. 
Zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń. 

Komendant Komisariatu poinformował również o planowanej 30 maja br. debacie 

dot. bezpieczeństwa. 

 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 

Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
 

Ad. 6 
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw  zlokalizowanych                                     
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 
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2) przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych                           
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

 

W zakresie powyższych projektów uchwał poruszono kwestie dot. sposobu 
egzekwowania kar. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji     

nie zgłoszono uwag. 

 
Ad. 7  
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo mieszkańców Dębieńska dotyczące 

dewastacji hałd przez motocrossowców. 

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że zwrócili się w tym temacie z pismem 

do Policji.  

Komendant Komisariatu Policji poinformował, że sprawa jest monitorowana, 

patrole są kierowane w tym rejonie w celu kontroli poruszających się po drogach 

publicznych  tego typu pojazdów, czy są zarejestrowane, czy posiadane są właściwe 

uprawnienia itp. Natomiast innym tematem jest jazda po hałdach,  jest to teren 

prywatny i po stronie właściciela leży czy na to pozwala, czy nie. Wystosowano 

pismo do właściciela obiektu, aby się określił w tym temacie. 

Przewodniczący przedstawił informację ZDiSK w sprawie wniosku Komisji 

dotyczącego  zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Dworcowej w Leszczynach. 

 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                       

                               Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


