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 Protokół Nr 33/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 20 marca 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. Informacja nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-

Leszczynach oraz stanu 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 7 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 32/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2018 roku został przyjęty 
6 głosami ”za”, 1 „wstrzymującym”.  
 

Ad. 3 
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. 
 

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę zgłaszaną w ramach mapy zagrożeń, 
chodzi o myjnię całodobową w Leszczynach przy ul. Pojdy. Mieszkańcy zgłaszają 
problemu związane z zakłócaniem ciszy w godzinach wieczornych i nocnych, 
zwracają uwagę na nadmierne decybele oraz negatywny wpływ chemikaliów na 
środowisko w tym rejonie. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że reagują na zgłoszenia dot. 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zakłócania porządku w tym rejonie. 
Henryk Fuchs Sołtys sołectwa Szczejkowice zgłosił sprawę funkcjonowania 
strzelnicy w lesie w Szczejkowicach. 
 

Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 

Ad. 5 
Informację nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska otrzymano na piśmie. 
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Ad. 6 
Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 

Ad. 7 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała z informacjami 
dotyczącymi zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
Przewodniczący Komisji poruszył problem, który co roku o tej porze szczególnie 
jest widoczny, a dotyczy psich odchodów. W Katowicach ustawiono tabliczki                 
z hasłami propagującymi i przypominającymi właścicielom psów o obowiązku 
sprzątania po swoich zwierzętach. 
Hanna Piórecka-Nowak Rzecznik Prasowy stwierdziła, że w różnych miastach 
różne są w tym zakresie działania, ale najczęściej są to plakaty edukacyjne. Takie 
plakaty też jesteśmy w stanie, w szybki czasie wykonać i rozwiesić. 
Radny Józef Szczekała zwrócił uwagę na problem  bezpańskich kotów. 
 
Komisja podjęła wniosek aby w ramach działań edukacyjnych wydrukować plakaty, 
które rozwieszone zostaną na terenie gminy, przypominające właścicielom psów        
o obowiązku sprzątania po swoich zwierzętach. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


