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 Protokół Nr 26/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 20 czerwca 2017 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji – radny Artur Sola, 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 25/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2017 roku przyjęto przy     
4 głosach „za”, 2 „wstrzymujące”.                    
 

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 czerwca br. 
 

Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca Komendanta 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 uchwały w sprawie zmian nazw ulic w dzielnicach 
Czerwionka i Czuchów. 
Ilona Cyroń Naczelnik Wydziału MG przedstawiła informacje w sprawie przebiegu 
konsultacji społecznych w tej sprawie 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji     

nie zgłoszono uwag. 
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Ad. 8  
Radny Wacław Brózda poruszył kwestie porządku na działkach przy ul. Dworcowej 

w Leszczynach i terenie do nich przyległym oraz przy pojemnikach na odzież 

ustawionych w różnych miejscach gminy. 

Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił wniosek Danuty Kolasińskiej dotyczący 
ustawienia znaku drogowego B-36 - zakaz zatrzymywania - przy nieruchomości 
Wyzwolenia 1 w Czerwionce. 

Komisja postanowiła wniosek skierować do Zarządu Dróg i Służb 

Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, jako administratora drogi, celem 

rozpatrzenia zasadności i możliwości realizacji. 

 
 
 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                      

                               Wiceprzewodniczący Komisji 

                         radny Artur Sola  


