
Protokół Nr 02/2011
z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 

i Współpracy z Samorządami 
w dniu 22 lutego 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził przewodniczący Komisji –  radny Artur Szwed, który na wstępie 
powitał wszystkie osoby, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji 
w Czerwionce-Leszczynach w roku 2010.

5. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie 
4 głosami „za”. 

Ad. 4
Pan  Roman  Chlubek  Komendant  KP  w  Czerwionce-Leszczynach  omówił 
informację  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach w roku 2010, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na  zakończenie  Komendant  poinformował,  że  Policja  chce  utrzymać  stan 
bezpieczeństwa  z  2010  r.,  co  do  przestępczości  pospolitej  w  roku  bieżącym. 
Podkreślił,  że współpraca z jednostkami gminy na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
układa się  dobrze.  Podziękował  także za  otrzymaną pomoc finansową dla  Policji 
w  Czerwionce-Leszczynach  przekazaną  przez  UGiM  oraz  Starostwo  Powiatowe 
w Rybniku.
Radny Stanisław Breza poruszył temat wakatów w KP Czerwionka-Leszczyny.
Pan Roman Chlubek Komendant  powiedział, że w latach 2009 na 2010 zabrano 
Policji w Czerwionce 4 etaty, które zostały nam zwrócone w tym roku. Obecnie zaś 
czekamy na te osoby, które mają uzupełnić te wakaty. 
Radny Stanisław Breza  zapytał,  czy wszystkie sołectwa i dzielnice mają „swoich” 
dzielnicowych?
Pan Roman Chlubek Komendant odpowiedział, że tak.
Radny Ryszard Bluszcz pochwalił dzielnicowych z Policji oraz rejonowych Straży 
Miejskiej za dobrą współpracę i kontakt z nimi.
Radna  Jolanta  Szejka  poinformowała,  że  droga  925  jest  bardzo  zatłoczona 
i  dochodzi  tam  do  przekraczania  prędkości  oraz  wymuszeń  przez  samochody 
ciężarowe.
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Pan Adam Reniszak Komendant SM poinformował, że Straż Miejska nie posiada 
uprawnień do zatrzymywania pojazdów w ruchu drogowym, a w chwili obecnej nie 
posiada fotoradaru.
Pan  Roman  Chlubek  Komendant  dodał,  że  do  tych  działań  potrzebna  jest 
Inspekcja Transportu Drogowego, która została powołana w tym celu. Część zadań 
związanych z tym zakresem realizuje Wydział Ruchu Drogowego z Rybnika.
Przewodniczący Komisji Artur Szwed  zapytał  jak wygląda współpraca MOSiR-u 
z Policją, co do wynajmowania sali na ćwiczenia dla policjantów?
Pan  Roman  Chlubek  Komendant  odpowiedział,  że jest  to  korzystne  dla 
policjantów, bo nie muszą jeździć na zajęcia sportowe do Rybnika, mimo że sala 
gimnastyczna    w Czerwionce jest przekazywana odpłatnie.
Radny Marek Paluch podniósł temat kradzieży opału w Czerwionce.
Pan  Roman  Chlubek  Komendant  odpowiedział,  że  ściganie  sprawców  „dot. 
worków z opałem” to Policja robi wszystko, aby ten proceder ograniczyć. Natomiast 
sama nie jest w stanie tak zabezpieczyć szlaki  kolejowe i  inne miejsca, żeby nie 
dochodziło do kradzieży. Dodał, że w tym temacie są efekty w postaci zatrzymanych 
sprawców.
Radny  Marek  Paluch  zapytał,  czy  składy  z  opałem  są  kontrolowane?,  bo  jak 
powszechnie wiadomo kradziony węgiel trafia w te miejsca.
Pan  Roman  Chlubek  Komendant  odpowiedział,  że  jeżeli  ktoś  wie  o  takich 
sprawach  to  powinien  przekazać  te  wiadomości  Policji  i  zaprosił  do  złożenia 
stosownych zeznań. Dodał, iż większość sytuacji jest taka, że w trakcie czyszczenia 
wagonów pozostałości są przekazywane nieodpłatnie.
Radny Marek Paluch zapytał, kiedy zostanie przekazana informacja o pojemnikach 
na odzież używaną, a także gdzie te pojemniki są ustawiane i przez jakie firmy?
Pan Adam Reniszak Komendant SM odpowiedział, że taka informacja została już 
przekazana.
Przewodniczący Komisji Artur Szwed podniósł temat numeru 112 na terenie G i M 
Czerwionka-Leszczyny w aspekcie służb mundurowych i Zarządzania Kryzysowego.
Pan Roman Chlubek Komendant  odpowiedział, że Policja z Czerwionki nie  jest 
podłączona do tego numeru tylko Komenda Powiatowa Policji w Rybniku. Podkreślił, 
że alarmowym numerem dla Policji jest numer 997, zaś nr 112 dotyczy bardziej służb 
ratowniczych jak Straży pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego. Dodał, że Policja na 
początku każdego roku szkolnego prowadzi w placówkach szkolnych pogadanki na 
temat ww. numerów z dziećmi.
Pan Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że G i M Czerwionka-
Leszczyny wydała kalendarz na 2011 r. w ilości 5,5 tys. szt. z numerami alarmowymi. 
Dodał, że numer 112 jest na etapie rozmów.
Przewodniczący Komisji Artur Szwed poinformował obecnych, że temat związany 
z  numerem alarmowym  112  będzie  kontynuowany  na  następnych  posiedzeniach 
Komisji.

Ad. 2
Protokół  z  poprzedniego posiedzenia  Komisji  został  przyjęty  jednogłośnie  6 
głosami „za”.

Ad. 3
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Przewodniczący Komisji Artur Szwed poprosił o szczegółowe omówienie taryf na 
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał przeznaczonymi do podjęcia 
na najbliższej sesji i nie wnieśli uwag.

Ad. 5
W sprawach bieżących  Komisja przeanalizowała treść pisma Pana Henryka Czapla 
zam.  44-238  Czerwionka-Leszczyny  ul.  Dworcowa  7c/5  w  sprawie  rozliczeń 
centralnego  ogrzewania  w  dzielnicy  Leszczyny  Osiedle  i  podjęła  wniosek 
o  skierowanie  go  do  ZGM-u  celem  wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji  na 
następnym posiedzeniu Komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek          

                                                                      Przewodniczący Komisji

        radny Artur Szwed 
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