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 Protokół Nr 34/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 17 kwietnia 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 9 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 33/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 20 marca 2018 roku został przyjęty  
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
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. 
Następnie przedstawił notatki sporządzone przez dzielnicowego z terenu sołectwa 
Szczejkowice oraz Straż Leśną, dotyczące strzelnicy powstałej w Szczejkowicach.  
Z przedstawionych informacji wynika, że pociski utkwiły w drzewach, naboje 
znaleziono również poza terenem strzelnicy. Obok strzelnicy znajduje się ścieżka 
bardzo uczęszczana. Jak na razie na szczęście nie było zgłoszeń dot. zagrożeń na 
podstawie art. 160. § 1 Kodeksu Karnego - kto naraża człowieka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3, który miałby w tym przypadku zastosowanie. 
Faktem jest, że nie ma przepisów normujących działanie takiej strzelnicy.  Zapewnił, 
że sprawę będą monitorować i szukać rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo 
mieszkańcom. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
Radny Józef Szczekała poruszył kwestie nieuzasadnionych zgłoszeń dot. spalania 
śmieci, czy Straż bierze dane osób zgłaszających. 
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że biorą dane ale osoby zgłaszające nie 
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mają obowiązku ich przekazywać. Reagują na każde zgłoszenie ale często okazuje 
się, że nie są spalane śmieci lecz węgiel, a gęsty dym spowodowany jest złą 
techniką spalania.  
 
Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
Radny Antoni Procek pytał o sprawę młodocianego, członka OSP w Czerwionce. 
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że śledztwo prowadzone przez Policję trwa, 
oczywiście osoba ta została wykluczona z szeregów OSP. Na dziś wiadomo o dwóch 
podpaleniach. 
 
Ad. 6 
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na obwody głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach oraz powołania doraźnej komisji statutowej. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji poruszył problem, dotyczący braku przejazdu drogami 
osiedlowymi dla służb ratowniczych. Ostatnio taki przypadek miał miejsce                
na ul. Sienkiewicza, gdzie służby ratownicze miały problem z przejazdem. 
 
Komisja jednogłośnie 9 głosami „za” podjęła wniosek aby powiększyć parking 
sąsiadujący z ul. Sienkiewicza, co pozwoliłoby utworzyć dodatkowych kilkanaście 
miejsc parkingowych. 
 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                    Przewodniczący Komisji 

                radny Waldemar Mitura  


