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Protokół Nr 14/2016 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 17 maja 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. Omówienie stanu bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy. 
4. Informacja nt. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
5. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
6. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego           

i Ochrony Ludności.  
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8  radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 13/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 3 
Na posiedzenie zaproszono Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Rybniku Pawła Moskwa, który przedstawił informację o stanie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie  Gminy i Miasta. 
Poinformował, że patrol Wydziału Ruchu Drogowego jest na pewno przynajmniej raz   
w ciągu dnia na terenie gminy. Wnioski, które trafiają do Wydziału dot.  natężenia 
ruchu, prędkości, organizacji ruchu, zaśmiecania, starają się na bieżącą realizować. 
Zwrócił uwagę aby na przyszłość jeżeli pojawi się jakiś szczegółowy problem,           
to wskazać go w zaproszeniu, aby mógł się przygotować w tym temacie.   
Przewodniczący Komisji wskazał miejsca gdzie występują zagrożenia – dojazd   
do sklepu Biedronka w Leszczynach,  ul. Ligonia, ul. Konopnickiej – zatoczka           
z jednej strony, po drugiej stronie przejście dla pieszych,  ul. Ogrodowa - przejście. 
Podinsp. Paweł Moskwa zwrócił uwagę, że przejście dla pieszych nie gwarantuje  
życia, jest zwolennikiem robienia przejść ale rozsądnie, jedno przejście. Przy braku 
przejścia uczestnicy ruchu zachowują więcej ostrożności. 
Przewodniczący Komisji zgłosił fakt organizacji wieczornych wyścigów na             
ul. Lompy w Leszczynach. 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji poinformował, że ul. Lompy jest 
patrolowana. Natomiast w tym przypadku potrzebne są konkretne zgłoszenia, bez 
pomiaru prędkości nie można nikogo ukarać.  
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Radna Jolanta Szejka poinformowała, że projekt remontu drogi 925 nie przewiduje 
na skrzyżowaniu w Bełku świateł. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK stwierdził, że sygnalizacja w Bełku w późniejszym 
terminie będzie konieczna. 
Dodał, że nie ma bezpiecznego miejsca do pomiaru prędkości i ważenia 
samochodów, dlatego przy okazji remontu zaproponowano aby takie miejsce zrobić 
w Przegędzy (na górce). 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji zaproponował formułę 
zgłaszania spraw – wskazać  miejsca gdzie pojawiają się negatywne zjawiska            
i przesłać je jako wyciąg z protokołu lub odrębne wnioski. 
Przewodniczący Komisji zaproponował aby spotkania w takim gronie odbywały się 
cyklicznie. 
 
Ad. 4 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
zapoznał członków Komisji z bieżącą informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalnością 
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.  
 
Ad. 6 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację na temat 
bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz 
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. 
 
Ad. 7 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej, szczególno zapoznano się z projektami          
w sprawie: 

1) zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)                 
i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny, 

2) zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny         
w 2016 roku. 

 
Ad. 8 
Przewodniczący Komisji przedstawił informacje Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych.  
Przekazał informację Burmistrza G i M o tym, że jest w trakcie powoływania zespołu 
ds. monitoringu gminy. 
Komisja ustalił, iż wystąpi do sołtysów i przewodniczących dzielnic o udostępnienie 
pomieszczeń w których mogliby dyżurować dzielnicowi. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                                                         Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


