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 Protokół Nr 32/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 20 lutego 2018 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. Omówienie spraw zgłaszanych przez mieszkańców dot. działalności firmy 

Syrion. 
4. Informacja nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-

Leszczynach oraz stanu 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. Informacja o zmianach w ustawie o samorządzie gminnym i kodeksie 

wyborczym. 
8. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
9. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 31/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia 2018 roku został 
przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.  
 

Ad. 3 
Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele firmy Syrion w związku                  
z problemami mieszkańców wynikającymi z działalności firmy.  
Przedstawiciele Firmy Syrion poinformowali, że przejęli obecną sieć i są w trakcie 
wymiany jej na światłowody, do końca kwietnia powinno to być zakończone, poczym 
sukcesywnie likwidowane będą kable starej sieci. 
Gabriel Breguła Sołtys sołectwa Przegędza przedstawił problem dotyczący 
działalności firmy Syrion - firma swoje instalacje prowadzi po słupach 
energetycznych, kable często obwisają, spadają zagrażając bezpieczeństwu              
a kontakt z firmą jest bardzo trudny 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej potwierdził, że zwisające kable          
w wielu przypadkach zagrażają życiu i zdrowiu, natomiast podstawowym problemem 
jest brak kontaktu oraz brak szybkiej reakcji na zgłoszenia, jeżeli już uda się 
skontaktować. 
Przedstawiciele Firmy Syrion poinformowali, że firma powiększyła się i zaczął się 
problem z kontaktem, teraz już to poprawiono ale nadal nad tym pracują. 
Przekazano Komendantowi Policji i Straży Miejskiej numery telefonów do kontaktu      
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. 
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Ad. 4 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji               
w Czerwionce-Leszczynach. 
Henryk Fuchs Sołtys sołectwa Szczejkowice zgłosił sprawy zgłaszane przez 
mieszkańców sołectwa Szczejkowice dotyczące zakłóceń ciszy i porządku                
w godzinach wieczornych i nocnych za budynkiem Domu Kultury oraz w rejonie 
przystanku autobusowego w centrum sołectwa, prosił o skierowanie w te rejony 
patroli Policji. 
Komendant Komisariatu Policji wyjaśnił, że przedstawione miejsca są wskazane         
na krajowej mapie zagrożeń i były objęte patrolami, w czasie których nie potwierdziło 
się te zgłoszenia.  Proponował aby w przypadku gdy coś się dzieje zgłaszać to, 
zadzwonić do dyżurnego wtedy jest możliwa interwencja w tym czasie.  
 

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. 
Poinformował o porzuconych pojemnikach z nieznaną substancją na terenie starej 
cegielni przy ul. Leśnej w Czerwionce. W tej sprawie prowadzone jest dochodzenie. 
 

Ad. 7 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
 

Ad. 8 
Przewodniczący Komisji poinformował, że na Komisji Gospodarki Komunalnej 
została zgłoszona sprawa oświetlenia przejść dla pieszych w rejonie szkół, temat      
w zakresie dróg powiatowych zgłoszono Wicestaroście. Po dokonaniu objazdu        
po drogach gminnych należy zwrócić się do ZDiSK o ustawienie dodatkowego 
oznakowania przejść dla pieszych w rejonach szkół na drogach gminnych. 
 

Komisja „jednogłośnie” podjęła wniosek o zamontowanie tzw. „żabek”             
na przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych,   
na drogach gminnych. 
 

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem - petycją Sebastiana Drążczyka. 
 
Henryk Fuchs Sołtys sołectwa Szczejkowice zgłosił wniosek o oznakowanie        
w sposób widoczny przejść dla pieszych zlokalizowanych w Szczejkowicach            
na drodze wojewódzkiej oraz utworzenie dodatkowego przejścia na tej drodze           
w rejonie ulicy Hajduki. Zgłosił również problem dotyczący utworzenia strzelnicy        
w lesie w Szczejkowicach, mieszkańcy boją się, że mogą zostać ustrzeleni gdyż nie 
ma tam żadnych informacji o takiej działalności. Samochody wjeżdżają do środka 
lasu, jest to teren prywatny. 
Naczelnik Wydziału ZKO wyjaśnił, że wnioskodawca  przedkłada do zatwierdzenia 
tylko regulamin takiej strzelnicy, jeżeli spełnia on przesłanki ustawowe, to nie ma 
podstaw do odmowy zatwierdzenia regulaminu. W zakresie strzelnic sportowych nie 
ma żadnych przepisów dot. warunków technicznych. 
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Komendant SM poinformował, że była przeprowadzona rozmowa z właścicielem 
strzelnicy, który stwierdził, że prowadzi tę działalność na własną odpowiedzialność. 
 
Komisja poparła wniosek Sołtysa sołectwa Szczejkowice o oznakowanie                    
w sposób widoczny przejść dla pieszych zlokalizowanych w Szczejkowicach            
na drodze wojewódzkiej oraz utworzenie dodatkowego przejścia na tej drodze           
w rejonie ulicy Hajduki. 
  
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta przedstawiła prezentację dotyczącą 
zmian w ustawie o samorządzie gminnym i kodeksie wyborczym. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


