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 Protokół Nr 27/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 22 sierpnia 2017 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. działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach oraz 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
4. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. oraz omówienie sytuacji 

kadrowej Straży Miejskiej w kontekście aktualnych zadań, a także                    
w perspektywie wprowadzenia monitoringu w gminie.  

5. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego           
i Ochrony Środowiska.  

6. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 6 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 20 czerwca 2017 roku przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 6 radnych.                    
 
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 w miesiącu lipcu. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej oraz sytuacji kadrowej. 
Jacek Korus Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację o pracach 
Komisji ds. Monitoringu – przygotowywana jest ankieta dla mieszkańców dotycząca 
bezpieczeństwa. Ankieta będzie rozprowadzana w miesiącu listopadzie. Podjęto 
dwa wnioski – zaakceptowano przygotowaną ankietę dla mieszkańców oraz             
o zaplanowanie w budżecie 2018 roku środków na dwa etaty dla Straży Miejskiej. 
Przewodniczący Komisji zaproponował aby Komisja podjęta wniosek dot. 
zwiększenia zatrudnienia w Straży Miejskiej. 
 
Komisja podjęła wniosek o uwzględnienie w budżecie 2018 roku środków na 
dodatkowe dwa etaty w Straży Miejskiej potrzebne między innymi do obsługi 
monitoringu. Wniosek przyjęto „jednogłośnie” – głosowało 6 radnych.  
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Ad. 5 
Marian Szczepanek Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
 
Ad. 6 
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie zmian nazw ulic. 
 

Do pozostałych  projektów uchwał zawartych  w porządku obrad sesji nie zgłoszono 
uwag.  
 

 

Ad. 7  
Marian Uherek Dyrektor ZGM przedstawił problem dotyczący składowania 
odpadów na terenie osiedli komunalnych, głównie chodzi o dewastację śmietników 
oraz składowanie wszelkich odpadów – gruzu, mebli itp. Mieszkańcy zaraz po 
wywiezieniu przynoszą wszystko co mają. Do tej pory tam gdzie ujawniono kto 
wystawił takie odpady, obciążano go rachunkiem za wywóz. Teraz przekazano już 
informację, że będą karać i oprócz rachunku będzie mandat. Chciałby aby Straż 
Miejska i Policja włączyła się w te działania. 
Komendant Policji poinformował, że można tu zastosować artykuł dot. 
zaśmiecania, zaproponował opracowanie modelu współpracy z zarządcami tych 
miejsc. 
Radna Janina Binda zgłosiła potrzebę kontroli Policji i Straży Miejskiej na terenie 
Przedszkola przy ul. Wolności, gdzie zniszczono nowe urządzenia zabawowe oraz 
na ul. Kruczkowskiego (obok „starej rzeźni”), szczególnie w godzinach 
popołudniowych i wieczornych. 
Komendant Policji poinformował, że trudność obiektu tzw. „starej rzeźni” polega    
na tym, że nie ma właściciela. ZDiSK podjął tam doraźne działania zabezpieczające, 
jest powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ale aby wydać 
decyzje potrzebny jest administrator, a takiego nie ma. 
Radny Jerzy Kapszewicz przedstawił  problemy związane ze zgłoszeniem             
na Komisariat Policji dewastacji tablicy informacyjnej umiejscowionej  w Stanowicach 
na skrzyżowaniu ulic Kościelne i Zielonej. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że wspólnie z radnym Janem Palą            
w imieniu Komisji złożyli życzenia z okazji Święto Policji. 
Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszony zostanie Wicestarosta         
w celu omówienia tematu stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
 
 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                      

                               Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


