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 Protokół Nr 4/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 26 marca 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 Straży Miejskiej.  
4. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego              

i Ochrony Środowiska.  
5. Omówienie spraw związanych z działalnością ZDiSK w zakresie 

bezpieczeństwa. 
6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży                       

w szkołach. 
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 26 lutego 2019 roku został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 3 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
 
Ad. 4 
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).  
Radny Adam Karaszewski pytał co z drzewami powalonymi w czasie wichury. 
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że jednostki przeciwpożarowe działają na 
zasadzie usunięcia zagrożenia. Natomiast właściciel musi indywidualnie wystąpić     
o wycięcie. 
Następnie omówił temat problemów kadrowych w jednostkach ochotniczych straży 
pożarnych, problem dotyczy braku młodych osób zainteresowanych służbą                
w jednostkach OSP. Największy problem dotyczy jednostek miejskich, na dziś 
najwięcej członków osp jest w przedziale 40 – 50 lat, za 5, 10 lat będzie problem co 
dalej. Nie ma młodych brakuje też osób, starej kadry, która mogłyby się zająć 
młodzieżą przekazywać swoją wiedzę. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę, że to jest szerszy problem związany                 
z aktywnością społeczną w gminie. 
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Radny Waldemar Mitura stwierdził, że działalność w jednostkach straży to jest 
pasja, najczęściej przekazywana z pokolenia na pokolenie, 80% kadry z Leszczyn 
Starych to są strażacy z pokolenia na pokolenie. 
Naczelnik ZKO zwrócił uwagę, że dzisiaj praca w jednostkach osp to jest ciężka         
i trudna służba. Na co dzień stykają się z bardzo traumatycznymi przeżyciami. 
Radny Michał Toman pytał czy strażacy mają wsparcie psychologiczne. 
Naczelnik ZKO potwierdził, że takie wsparcie zapewnia jednostka Państwowej 
Straży Pożarnej. Dodał, że wielu strażaków jest ratownikami medycznymi, którzy 
pracują w pogotowi i na bieżąco szkolą się. 
Przewodniczący Komisji pytał o sprawę monitoringu.  
Naczelnik ZKO poinformował, że spotkali się członkowie Zespołu ds. Monitoringu. 
Jest też po spotkaniu  z firmą. W ramach testu będą zamontowane kamery na 
terenie skateparku w Czerwionce. Po testach przygotowana zostanie prezentacja z 
udziałem przedstawicieli firmy. Wstępnie przygotowana zostanie koncepcja na 
poziomie Czerwionki z rozwinięciem na Leszczyny. 
Radny Artur Szwed poruszył problem wypalania traw. 
Naczelnik ZKO poinformował, że na przełomie marca, kwietnia pojawią się plakaty 
informacyjne oraz informacja na stronie internetowej o zakazie wypalania. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji zgłosił problem poruszania się z dużą prędkością 
samochodów, nieutwardzonym odcinkiem ulicy Dworcowej. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że ustawianie znaków na takiej drodze nie ma 
sensu, musiałyby być przeprowadzone pomiary ale ich efekt będzie znikomy. 
Przewodniczący Komisji zgłosił problem korzystania z chodnika dla pieszych, 
prowadzącego od targowiska do Intermarche przez rowerzystów. Miały tam miejsce 
potrącenia pieszych.  
Dyrektor ZDiSK poinformował, że jest to chodnik o szerokości 1,5 m i ruch rowerowy 
nie powinien mieć tam miejsca. Przy okazji spotkania z Policją mogą zwrócić na to 
uwagę.  
Przewodniczący Komisji zaproponował powtórzenie akcji zakupu pojemników na 
psie odchody. Poruszył również sprawę wymiany słupów energetycznych na            
ul. Ks. Pojdy w Leszczynach, szczególnie w złym stanie jest słup przy ul. Dąbrowy. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że zły stan słupa jest zgłoszony do firmy Tauron. Co 
do wymiany to jest dokumentacja na wymianę 127 punków świetlnych na terenie 
Leszczyn. 
Radny Artur Szwed dodał, że temat ciągnie się od 4 lat. Problem polega na tym, że 
jest to majątek Tauronu, na dziś starają się ponaglać i monitować firmę. 
Zwrócił się o podjęcie wniosku aby przy budowie ronda w Leszczynach wykonać 
oświetlenie przejścia dla pieszych do Biedronki oraz ustawić znak ograniczający do 
2,5 tony wjazd w drogę prowadzącą do garaży. 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby przy budowie ronda w Leszczynach 
wykonać oświetlenie przejścia dla pieszych do sklepu „Biedronka” oraz 
ustawić znak ograniczający do 2,5 tony wjazd w drogę prowadzącą do garaży. 
Radna Izabela Rajca poinformowała, że mieszkańcy budynków tzw. 5 familoków na 
Maleniu zgłaszają problem poruszających  się z dużą prędkością samochodów w tym 
rejonie. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że jest to droga powiatowa. 
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Ad. 6 
Iwona Flajszok Naczelnika Wydziału Edukacji przedstawiła informację na temat 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy. 
 
Ad. 7 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


