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 Protokół Nr 3/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 26 lutego 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 spraw związanych z działalnością ZDiSK w zakresie 

bezpieczeństwa. 
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 2/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 21 stycznia 2019 roku został 
przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Grzegorz Skotnica Z-ca Komendanta 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. 
Z-ca Komendanta zgłosił problem dotyczący wypisywania kart zgonu zmarłych        
w weekendy i święta.  
Radny Leszek Salamon poinformował, że w Rybniku są w tym zakresie powołani 
koronerzy, którzy obejmują również swoim działaniem Powiat. Nie powinno być 
problemu ze stwierdzeniem zgonu - w godzinach 8.00 do 18.00 wykonuje to lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast po 18.00, w soboty i święta lekarz 
dyżurujący w Przegędzy. Jeżeli chodzi o akt zgonu to wypisuje je lekarz prowadzący 
z poz lub koroner. 
Radny Adam Karaszewski zapoznał z wnioskiem zgłoszonym do Komendanta 
Policji dotyczącym zakłócania porządku i aktów wandalizmu mających miejsce          
w Czuchowie.  
Z-ca Komendanta poinformował, że wdrożono procedury i będą prowadzone 
czynności w tej sprawie, jest to jednak długofalowy proces. W tym zakresie będzie 
również podejmował czynności dzielnicowy tej dzielnicy. 
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Przewodniczący Komisji poruszył temat wniosku zgłoszonego przez Komisję dot. 
patroli Policji przy przedszkolach w Czerwionce. 
Z-ca Komendanta zaproponował aby wyłączyć część chodnika na parkowanie 
samochodów. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę, że obok Przedszkola na ul. Jana Pawła 
jest duży parking, natomiast na ul. Wolności nie ma takich miejsc, ciężko również 
wygospodarować część chodnika na ten cel. 
Radny Józef Szczekała poinformował, że na ul. Jana Pawła sytuacja nie zmieniła 
się, nadal samochody parkują na łuku i blokują przejazd. 
 
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).  
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Komisji przedstawiona zostanie informacja 
dot. problemów kadrowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji zgłosił problem z notorycznym parkowaniem  na nowo 
wyremontowanym chodniku przy ul. Kopernika i poprosił o podjęcie działań  
Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę, że osiedle w Leszczynach nie jest dostosowane do 
takiej ilości samochodów i ich parkowania. Jedynym rozwiązaniem jest budowa 
parkingów poza obszarem osiedla. 
Przewodniczący stwierdził, że problem zgłaszany jest od lat, wreszcie trzeba zacząć 
działać – prosił o opracowanie koncepcji. 
Radny Artur Sola zwrócił uwagę, że te sprawy porusza zakres działalności Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. 
Przewodniczący  stwierdził, że jeżeli na chodniku zaparkowane są samochody, 
które uniemożliwiają swobodne poruszanie się pieszych, to zagraża to 
bezpieczeństwu na drodze i podlega zakresowi działalności Komisji Prawa. 
 
Ad. 7 
Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 8 
Naczelnik Wydziału ZKO zapoznał z informacją w sprawie realizacji monitoringu na 
terenie gminy. Zaproponował aby 4 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. 
Monitoringu z udziałem zainteresowanych osób.  
Radny Marcin Stempniak – w przeprowadzonej ankiecie większość mieszkańców 
opowiedziała się za monitoringiem, sam również jest jego zwolennikiem. Może 
przynieść wiele dobrego w zakresie bezpieczeństwa, jak również prewencji. 
Radna Izabela Rajca również jest za monitoringiem ale takim żeby był zintegrowany 
z Policją i Strażą Miejską. Wyraziła wolę udziału w spotkaniu Zespołu. 
 



3 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że Zespół miał na celu opracować 
porządny monitoring, który obsługiwałaby Straż Miejska, ale wiąże się to z kosztami. 
Radny Bogdan Knopik dodał, że temat monitoringu podejmowany jest już od kilku 
kadencji, pewne ustalenia już były ale wszystko rozbija się o pieniądze.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


