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 Protokół Nr 30/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 21 listopada 2017 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który powitał 
wszystkich, po czym przedstawił 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. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok 
8. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 29/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 października 2017 roku przyjęto        
8 głosami „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 od 1 do 20 listopada 2017 roku. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
Radny Józef Szczekała pytał o sprawę nielegalnej wycinki drzew w lesie                  
w Przegędzy. 
Komendant SM poinformował, że toczy się postępowanie w tej sprawie. 
 
Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
Poinformował o ankietach dot. bezpieczeństwa i monitoringu miejskiego.  
Złożono 452 ankiety – 323 w formie elektronicznej, 129 w formie papierowej. 
Komisja ds. Monitoringu musi teraz dokonać analizy treści złożonych ankiet. 
 
Ad. 6 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
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Ad. 7 
Skarbnik G i M przedstawił planowane wydatki budżetu na 2018 rok w zakresie 
dotyczącym działalności Komisji. 
 

Ad. 8  
Radna Jolanta Szejka zgłosiła problem przejścia dla pieszych z targowiska na 
parking w Czerwionce – przejście prowadzi na trawnik, rozwiązaniem byłaby budowa 
krótkiego odcinka chodnika. 
Przewodniczący Komisji zgłosił potrzebę budowy toalety w parku w Leszczynach. 
 

W związku z powyższymi zgłoszeniami podjęto wnioski o:  
1) rozwiązanie problemu przejścia dla pieszych z targowiska na parking              

w Czerwionce – przejście prowadzi na trawnik, rozwiązaniem byłaby budowa 
krótkiego odcinka chodnika, 

2) budowę toalety w parku w Leszczynach. 
  
Przewodniczący Komisji zaproponował również aby zwrócić się z prośbą do 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego o zajęcie się tematem          
i przekazanie treści wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu w ramach 
interpelacji na posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Były to wnioski dot. prawo skrętu na wyjeździe z TESCO w Czerwionce oraz 
wyremontowania schodów przy ul. 3 Maja - w centrum Czerwionki.  
Członkowie Komisji zaakceptowali powyższą propozycję. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


