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 Protokół Nr 31/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 23 stycznia 2018 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. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 30/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 21 listopada 2017 roku został 
przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 

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 w 2017 roku. 
Zwrócił uwagę na falę włamań do budynków mieszkalnych mających miejsce             
w ostatnim czasie na terenie gminy. 
Przewodniczący Komisji poinformował o wniosku zgłoszonym na Komisji 
Gospodarki Komunalnej dot. kontroli w zakresie ograniczenia prędkości                   
na ul. Wolności w Czerwionce dodał, że podobne kontrole należy przeprowadzić 
wieczorami na ul. Ligonia w Leszczynach. 
Komendant Komisariatu Policji  poinformował, że przekaże sprawę do Wydziału 
Ruchu Drogowego w Rybniku. 
 

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 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
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Ad. 7 
Gabriel Breguła Sołtys sołectwa Przegędza przedstawił problem dotyczący 
działalności firmy Syrion – firma swoje instalacje prowadzi po słupach 
energetycznych, niestety przewody często obwisają, spadają zagrażając 
bezpieczeństwu a kontakt z firmą jest bardzo trudny. Sprawę zgłaszał również 
dzielnicowemu z terenu sołectwa. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że obowiązkiem firmy jest 
utrzymanie swojej sieci w takim stanie aby nie zagrażała ona bezpieczeństwu, 
zobowiązał się wystosować w tej sprawie pismo do firmy. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że z uwagi iż problem dotyczy terenu całej 
gminy proponuje zaprosić przedstawicieli firmy na następne posiedzenie Komisji. 
 

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o zaproszenie na następne posiedzenie 
Komisji przedstawiciela firmy Syrion. 
 
Łukasz Spandel Referent Wydziału Mienia i Geodezji przedstawił informację      
na temat zmiany nazwy ulicy Szewczyka w Czuchowie, w związku z wystąpieniem   
do gminy Wojewody w tej sprawie. W konsultacjach społecznych z mieszkańcami 
dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Szewczyka, które odbyły się 
17 stycznia 2018 roku mieszkańcy opowiedzieli się za pozostawianiem obecnej 
nazwy. 
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że w związku z wystąpieniem 
Wojewody podjęto procedury, mieszkańcy w konsultacjach wyrazili swoją wolę, teraz 
zwrócił się do Komisji o podjęcie decyzji, co dalej. Czy przygotowujemy projekt 
uchwały o zmianie nazwy, czy zgadzamy się z wolą mieszkańców wyrażoną              
w konsultacjach. Dodał, że Wojewoda ma prawo podjąć działania zastępcze 
zmieniające nazwę. 
Przewodniczący Komisji zaproponował aby przegłosować wniosek – czy Komisja 
jest za podtrzymaniem woli mieszkańców Czuchowa, wyrażonej w konsultacjach.  
 
Komisja 7 głosami „za”, 2 „wstrzymującym” podjęła wniosek o podtrzymaniu 
woli mieszkańców Czuchowa przedstawionej w konsultacjach dotyczących 
zmiany nazwy ulicy Szewczyka i pozostawieniu obecnej nazwy ulicy. 
 
Przewodniczący Rady Bernard Strzoda stwierdził, że nietaktem byłoby aby Rada 
inaczej zadecydowała niż w konsultacjach mieszkańcy. Podziękował radnym           
za słuchanie głosu mieszkańców. 
 
Zapoznano się z pismem Pana Sebastiana Drążczyka skierowanym                         
do Przewodniczącego oraz Radnych Gminy i Miasta. 
 

Radny Leszek Salamon zwrócił się o przygotowanie na koleje posiedzenie Komisji 
informacji dotyczącej zmian w ustawie o samorządzie gminnym i kodeksie 
wyborczym. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


