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 Protokół Nr 35/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 22 maja 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. bieżącej działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-

Leszczynach oraz stanu 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. 1,2 
W związku z brakiem quorum, Komisja nie podejmowała żadnych wniosków. 
 
Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego      
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
 
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 projektem uchwały w zatwierdzenia wyboru przewodniczącego 
doraźnej komisji statutowej. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę zdarzenia jakie miało miejsce                   
w Leszczynach, a dotyczącego napaści na dziecko. 
W sprawie tej głos zabrał również ojciec dziecka. 
Zwracano uwagę na potrzebę informowania dzieci, przez rodziców i szkołę                  
o niebezpieczeństwach jakie mogą spotkać i prawidłowych reakcjach na  napotkane 
zagrożenia. Zwracano uwagę również na potrzebę oświetlenia ulic oraz 
uporządkowania i koszenia terenów przyległych do dróg.  



2 

 

 
Przewodniczący Komisji poinformował o skargach mieszkańców na oblepianie 
słupów energetycznych ogłoszeniami – proszono odpowiednie służby o zajęcie się 
tym tematem. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo radnego Wacława Brózdy dotyczące 
zakłóceń ciszy nocnej w parku w Leszczynach. Pismo mieszkańców w tej sprawie 
przekazał Komendantowi Policji. 
Radna Janina Binda dodała, że podobne zakłócanie ciszy nocnej ma miejsce         
w okolicach sklepów nocnych np. w Czerwionce przy ul. 3 Maja. 
Przewodniczący Komisji pytał o sklep przy ul. Ligonia w Leszczynach, gdzie był 
również problem z zakłócaniem ciszy i porządku. 
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że sprawa została umorzona.  
Przewodniczący Komisji w aspekcie zakłócania ciszy nocnej poruszył sprawę 
funkcjonowaniem sklepów nocnych.  
Radny Leszek Salamon poinformował, że Rada Dzielnicy Leszczyny Stare podjęła 
uchwałę o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22 do 6. 
 

Komisja w związku z tym, iż trwają działania związane z nowymi regulacjami 
dotyczącymi sprzedaży alkoholu, proponowała aby ograniczyć sprzedaż alkoholu     
w godzinach nocnych od 22 do 6. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


