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Protokół Nr 12/2016 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 15 marca 2016 r. 
 

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, 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 Ludności.  
6. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 10  radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 11/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 10 radnych.  
 

Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
zapoznał członków Komisji z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalnością 
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w roku 2015.  
 

Radny Wacław Brózda zgłosił  uciążliwości związane z działalnością klubu 
Bajlando w Leszczynach m.in. parkowanie samochodów przed kościołem, 
zaśmiecanie sąsiadującego z klubem terenu. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że prowadzą  w tym zakresie 
działania ale trudno wyegzekwować działania porządkowe od wynajmującego klub, 
poza terenem dyskoteki. 
Radny Antoni Procek zgłosił problemy dot. poruszających się z nadmierną 
szybkością aut i motocykli, zwrócił się o zwiększenie patroli drogówki. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że przekazuje zgłaszane tu sprawy 
do Wydziału Ruchu Drogowego w Rybniku. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że na jedno z kolejnych posiedzeń komisji 
zaproszenie zostanie przesłane do Wydziału Ruchu Drogowego w Rybniku. 
Radna Jolanta Szejka zgłosiła sprawę związaną z bezpieczeństwem na drodze 
obok nowego Przedszkola w Bełku, gdzie jeżdżą ciężkie samochody. 
Przewodniczący Komisji przekazał Komendantowi Komisariatu Policji pismo 
zawierające wniosek Komisji dot. utworzenia punktów dzielnicowych w sołectwach      
i dzielnicach. 
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Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli następujące wnioski: 
1) wnioskowano o zaproszenie na kolejne posiedzenie w miesiącu kwietniu lub 

maju przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Policji               
w Rybniku, 

2) zwrócono się do Burmistrza Gminy i Miasta o sfinansowanie przeglądu 
rowerów przekazanych w użytkowanie Policji. 

Komendant Komisariatu Policji poinformował o zmianach kadrowych                      
w Komisariacie w Czerwionce. Z-ca Komendanta został oddelegowany                     
do Komisariatu w Żorach, gdzie również będzie pełnił funkcje Z-cy Komendanta, 
natomiast w Czerwionce od 1 kwietnia rozpocznie pracę obecny Z-ca Komendanta 
Komisariatu w Boguszowicach.  
 

Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił zadania Straży 
Miejskiej oraz omówił sprawozdanie z bieżącej działalności Straży. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się o interwencję w sprawie śmieci w okolicy cieku 
wodnego na os. Manhattan. 
 

Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO zapoznał z informacjami na temat 
działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 
przedstawił informację z działalności poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy w 2015 roku. 
 

Ad. 6 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 

Ad. 7 
Przewodniczący Komisji poinformował o akcji „Kilometry Dobra”. 
Radny Jan Pala zwrócił się o naprawę ogrodzenia na placu przy fontannie                 
w Czerwionce. 
Radny Leszek Salamon zgłosił wymianę lustra na wyjeździe z ul. Księdza Musiała         
w Leszczynach. Poruszył również sprawę niszczenia elewacji budynków graffiti.  
Radny Wacław Brózda wrócił do tematu oświetlenia przejść dla pieszych. 
 

Komisja zwróciła się o przekazanie na kolejnym posiedzeniu informacji               
o realizacji wniosku dot. oświetlenia przejść dla pieszych. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka           
 
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


