
1 

 

 Protokół Nr 29/2017 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 24 października 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.   
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 8 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2017 roku przyjęto       
„jednogłośnie” 8 głosami „za”.                    
 
Ad. 3 
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 wrześniu. 
Radny Antoni Procek zgłosił problem wyjazdu z TESCO w Czerwionce. Problem 
załatwiłby nakaz skrętu w prawo. 
 

Komisja podjęła wniosek o ustawienie na wyjeździe z TESCO i Centrum 
Zakupów w Czerwionce znaku – nakaz skrętu w prawo. 
 

Radny Antoni Procek przedstawił potrzebę ograniczenia prędkości obok szkoły       
w Czuchowie. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się o przeprowadzenie kontroli prędkości, 
szczególnie w Czuchowie, Dębieńsku (w rejonie stacji diagnostycznej), Leszczynach 
(ul. Ligonia). 
Radny Wacław Brózda ponowił temat dot.  oznaczenia części ulicy Armii Krajowej 
jako teren niezabudowany. 
 

Komisja podjęła wniosek o ustawienie znaku – teren niezabudowany  na części 
ulicy Armii Krajowej. 
 

Radna Janina Binda zwróciła się do przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej              
o przeprowadzanie patroli na terenie ogrodu i placu zabaw przy Przedszkolu nr 6       
na ul. Wolności  w Czerwionce. 
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Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
Poinformował o ankietach dot. bezpieczeństwa i monitoringu miejskiego. Na chwilę 
obecną większość ankiet sporządzana i przekazywana jest w wersji elektronicznej. 
Radny Wacław Brózda stwierdził, że temat monitoringu prowadzony jest                
od początku kadencji a zrobiono dopiero taki mały krok. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że przygotowywane są materiały               
do analizy, trzeba określić czy gminę na to stać, czy nie. Dodał, że każdy krok jest 
ważny.  
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że na terenie gminy zamontowano dwa 
czujniki pomiaru jakości powietrza. 
 
Ad. 6 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie dot. ewentualnych potraceń diet dla 
sołtysów i przewodniczących zarządów, którzy nie uczestniczą w posiedzeniach 
sesji. Zwrócił uwagę, że należy wyjaśnić czy sołtys i przewodniczący na obowiązek 
uczestnictwa w posiedzeniach i czy jest podstawa do dyscyplinowana                      
za nieobecności. 
Radny Artur Sola zwrócił uwagę, że sołtysi i przewodniczący nie są tak jak radni  
zwalniani z pracy i uczestnictwo w posiedzeniach często koliduje z ich pracą 
zawodową.   
Radny Wacław Brózda wyjaśnił, że radni z ustawy są zwalniania z pracy ale jest to 
zwolnienie niepłatne, natomiast jeżeli sołtys czy przewodniczący jest zainteresowany 
tym co się w gminie dzieje, to przyjdzie na posiedzenie, są to osoby dorosłe które 
decydowały się na to. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że temat będzie kontynuowany na kolejnym 
posiedzeniu. Komisja wystąpi w tej kwestii o opinię prawną w zakresie  możliwości 
wprowadzenia takich obostrzeń. 
Następnie poruszył sprawę zgłaszaną na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej dot. fatalnego stanu schodów przy ul. 3 Maja w Czerwionce, 
prowadzących na targowisko, schody w obecnym stanie zagrażają bezpieczeństwu. 
Zwrócił uwagę na ton wypowiedzi Naczelnika Wydziału Inwestycji, który 
zbulwersował radnych. Co prawda schody nie są własnością gminy ale położone są 
w centrum miasta i stwarzają niebezpieczeństwo, dlatego coś w tej sprawie trzeba 
zrobić.  
 

Komisja zwróciła się o wyremontowanie schodów przy ul. 3 Maja - w centrum 
Czerwionki, prowadzących na targowisko. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                 radny Waldemar Mitura  


