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 Protokół Nr 28/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 26 września 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. Informację o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
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 Środowiska.  
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 sierpnia 2017 roku przyjęto       
7 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.                    
 
Ad. 4 
Grzegorz Skotnica Z-ca Komendanta 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 sierpniu. 
 
Ad. 3 
Marek Profaska Wicestarosta omówił stan bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.      
 
Przewodniczący Komisji  przedstawił najbardziej newralgiczne miejsca na drogach 
powiatowych na terenie gminy, które wymagają przebudowy i remontu tj.: 
skrzyżowanie ulic Ligonia - Ks. Pojdy, skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Ks. Pojdy, 
wykonanie łącznika do mostu w Leszczynach. Poruszył również kwestie dot. remontu 
odcinka ul. Ks. Pojdy w Leszczynach i odwodnienia niektórych miejsc. 
Wicestarosta poinformował, że w trakcie remontu odcinka ul. Ks. Pojdy wykonano 
odpowiednie prace i po ich zakończeniu nie powinno być problemu z odwodnieniem. 
Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Ks. Pojdy, Powiat chce poprawić bezpieczeństwo 
w tym miejscu, ale są tam ograniczeni wielkością pasa drogowego, temat jest 
monitorowany. 
Na skrzyżowaniu ulic Ligonia – Ks. Pojdy, planowane jest  rondo, jego wykonanie ma 
nastąpić w 2018-2019 roku. Planowana jest pomoc gminy w tym zadaniu w postaci 
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przekazania środków na wykonanie projektu. Jeżeli chodzi o remont wiaduktu to jest 
problem z jego wykonawstwem, natomiast postarają się doraźnie wykonać poprawę 
dojścia do mostu przez utwardzenie i uwałowanie. 
Radny Jerzy Kapszewicz podziękował za remont fragmenty drogi 926, prosił            
o wyczyszczeni chodnika wzdłuż tej drogi, przynajmniej na odcinku 
wyremontowanym. 
Radny Józef Szczekała pytał czy prowadzone są rozmowy dot. budowy ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Furgoła – Armii Krajowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wicestarosta poinformował, że temat jest na etapie uzgodnień i planowania. 
Zapewnił, że wszystkie zgłaszane tu tematy są monitorowane i w miarę możliwości 
będą realizowane.    
         
Ad. 5 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 6 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
 
Ad. 7 
Do projektów uchwał zawartych  w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
 

 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                      

                               Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


