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 Protokół Nr 22/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 21 lutego 2017 roku 

 
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 8 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 21/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2017 roku przyjęto 
jednogłośnie 8 głosami „za”.                    
 

Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji               
w Czerwionce-Leszczynach.  
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie bezpieczeństwa pieszych poruszających 

się ul. Dworcową w Leszczynach. Zgłosił wniosek o ograniczenie prędkości na tej 

drodze. 
 

Wniosek: 
Podjęto wniosek o zmianę oznaczenia ul. Dworcowej w Leszczynach                      
od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do obiektów sportowych, jako drogi 
wewnętrznej, osiedlowej na której obowiązuje ograniczenie prędkości.  
Radny Janusz Babczyński pytał co dalej w temacie tragicznego wypadku               
w Dębieńsku. 
Komendant Komisariatu poinformował, że sprawa prowadzona jest przez 
Komendę Miejską Policji w Rybniku. 
Radny Antoni Procek poinformował, że po przebudowie skrzyżowania  ul. 3 Maja    
z ul. Waryńskiego i Bieli, w tym miejscy były już 3 wypadki.  
Henryk Fuchs Sołtys Soł. Szczejkowice poinformował o jeżdżących ul. Piaskową 
w Szczejkowicach ciężkich samochodach. 
Komendant Komisariatu zwrócił się do mieszkańców aby w momencie jak takie 
samochody przejeżdżają spisali numery rejestracyjne i powiadomili Policję. 
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Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 

Ad. 5 
Informacja o bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
 

Ad. 6 
Poruszono kwestie dotyczące bezdomnych zwierząt w kontekście projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w 2017 roku. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 

Ad. 7  
Przewodniczący Komisji poinformował o zgłaszanej przez mieszkańców potrzebie 
ustawienia punktów świetlnych na końcówce ul. Kamieńskiej w Przegędzy. Wniosek 
w tej sprawie zgłaszano już 3 lata temu. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych zapoznała członków Komisji  
z informacją o wspólnym ze Strażą Miejską, objeździe miejsc gdzie przebywają 
bezdomni. Łączna liczna bezdomnych na terenie gminy to jest 91 osób, z tego 78 
przebywa w schronisku, 12 osób mieszka w altankach na terenie ogródków 
działkowych, 1 osoba pomieszkuje po klatkach. 
Poinformowała również  o rozstrzygnięciu konkursu promującego bezpieczeństwo na 
drogach poprzez noszenie odblasków. Podziękowała Komendantowi Policji za udział 
we wręczaniu naród i umożliwienie uczestnikom konkursu  zwiedzania Komisariatu. 
 

 
Protokołowała: 
Alina Kuśka           
                                       

                               Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


