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 Protokół Nr 2/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 21 stycznia 2019 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura,          
który powitał wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

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. Omówienie Planu pracy Komisji.  
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2018 roku został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji               
w Czerwionce-Leszczynach za 2018 rok. 
 
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. bieżącego funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżącej działalności Wydziału (załącznik do 
protokołu). 
 
Ad. 6 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ograniczenia 
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - 
dotyczy dzielnicy Czerwionka Centrum 
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Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji na kadencję: 
 

1. Cykliczne spotkania Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
2. Stała współpraca z Komisariatem Policji i comiesięczna informacja na temat 

stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 
3. Współpraca i comiesięczna informacja na temat działalności Straży Miejskiej. 
4. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie: 

1) stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży 
Pożarnej, 

2) stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: 
pożar, pożar lasu, powódź. 

5. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
6. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Edukacji na temat bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w szkołach (cokwartalne spotkanie). 
7. Współpraca z Zarządem Dróg i Służb Komunalnych w sprawach 

bezpieczeństwa w drogownictwie (udział w posiedzeniach Komisji 
przedstawiciela ZDiSK): 

1) oświetlenie ulic i parkingów, 
2) oznakowanie ulic, 
3) przejścia dla pieszych, 
4) stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa, 
5) progi zwalniające. 

8. Współpraca z radami dzielnic i sołectwa. 
Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie plan pracy Komisji na kadencję 2018 – 
2023. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie dot. problemów związanych                    
z parkowaniem przy placówkach oświatowych na terenie gminy, które często 
powoduje tamowanie ruchu i stwarza zagrożenie. W grudniu na Komisji było 
zgłoszenie w tym temacie dotyczące Przedszkola Nr 6 w Czerwionce. Proponuje aby 
zamontować ograniczniki aby kierowcy nie mogli wjeżdżać na chodnik. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK przypomniał, że postój na ciągu pieszym jest 
dopuszczalny jeżeli jest 1,5 m na przejście, jeżeli nie to jest ewidentne łamanie 
przepisów. Celowym byłoby skierowanie wniosku Komisji do Komendy Miejskiej 
Policji o kontrole w tym rejonie. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że patrol drogówki codziennie jest 
na terenie gminy i może tego typu kontrole przeprowadzać. Wskazał, że podobny 
problem jest na ul. Rostka. 
Radny Józef Szczekała – w poprzedniej kadencji zgłaszała problem 
bezpieczeństwa przy Przedszkolu Nr 10, gdzie samochody parkują na łuku. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że tam jest strefa zamieszkania i parkowanie jest 
dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że przekaże dzielnicowym aby 
zwracali uwagę w czasie swoich patroli na kwestie parkowania przy placówkach 
oświatowych. 
Radny Artur Sola zaproponował aby edukować dzieci w tym zakresie, co na pewno 
będzie miało odbicie w działaniach rodziców. 
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Komendant Komisariatu Policji poinformował, że na początku roku szkolnego 
przeprowadzają pogadanki w szkołach i przedszkolach dot. bezpieczeństwa 
drogowego, można te akcje ponowić również w tracie roku. 
Radny Michał Toman zaproponował podjęcie wniosku o akcje wokół przedszkoli       
i szkół.  
Członkowie Komisji podjęli wniosek o skierowanie pisma do Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Policji w Rybniku o kontrole w zakresie parkowania przy 
Przedszkolu Nr 6 i Przedszkolu Nr 10 w Czerwionce. 
Radny Józef Szczekała zgłosił również problem z parkowaniem przy ul. Kolejowej 
w Czerwionce – wzdłuż ulicy ciąg zaparkowanych samochodów tworzy wąskie 
gardło. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                                             

     Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


