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 Protokół Nr 5/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 24 kwietnia 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 4/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2019 roku został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 8 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. 
 
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). Poinformował o zakupie samochodu dla OSP Czerwionka. 
 
Ad. 6 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o realizowanych remontach dróg 
gruntowych i nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych. Poinformował              
o rozpoczęciu prac w Leszczynach w związku z budową ronda. 
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Radny Józef Szczekała pytał o termin remontu dróg w Czerwionce. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że prace trwają. 
Radna Izabela Rajca zgłosiła problem z przejazdem ulicą Rostka, który utrudniają      
zaparkowane samochody. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że szykują zmianę organizacji ruchu na tej ulicy, do końca 
I półrocza zostanie opracowany projekt, który następnie będzie realizowany. 
Przewodniczący Komisji pytał co ze skrzyżowaniem ulic Armii Krajowej, Ks. Pojdy, 
Czereśniowej. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że wnioski w tej sprawie należy kierować do administratora 
drogi nadrzędnej, którym jest Powiat. Zwrócił uwagę, że rozwiązanie problemu jest 
trudne, bo nie ma miejsca na rondo, czy inną rozbudowę. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę na nieporządek i śmieci w Parku im. Furgoła                      
w Czerwionce. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że teren Parku jest sprzątany ale ma tylko                 
8 pracowników, którzy mają w zakresie działania teren całej gminy. Zwrócił uwagę na 
potrzebę wymiany oświetlenia i doświetlenie Parku. 
Radny Michał Toman zgłosił potrzebę patroli Policji w tym rejonie, szczególnie nocą. 
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji poinformował, że patrole pojawiają się        
co jakiś czas, ale są dwa patrole w nocy i nie wszędzie mogą być. Celowy w tym 
przypadku jest monitoring i w tym kierunku Gmina powinna iść. Zwrócił uwagę aby 
zgłaszać Policji wszelkie zakłócenia porządku, na pewno patrol, może nie od razy ale 
pojawi się w tym miejscu. 
Radny Adam Karaszewski – po spotkaniu w sprawie monitoringu była informacja      
o pilotażowym programie monitoringu. 
Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że firma miała się skontaktować ale na razie 
nie ma odzewu.  
Radny Józef Szczekała poinformował, że na posiedzeniu Rady Dzielnicy zgłaszano 
problem zakłóceń porządku i ciszy nocnej przy ul. Parkowej w rejonie skweru,           
w związku z tym Rada Dzielnicy postanowiła o wprowadzeniu zakazu handlu 
alkoholem w godzinach nocnych. 
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń 
gdzie można wskazywać miejsca niebezpieczne, wymagające patrolowania. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że zgłaszając sprawę na Policji uzyskał 
informację, że do wszczęcia postępowania wymagana jest forma pisemna zgłoszenia 
– skąd taka procedura. 
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji poinformował, że samo zgłoszenie 
telefoniczne nie jest zgłoszeniem o wszczęcie postępowania, takie zawiadomienie 
wymaga formy pisemnej. 
 
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  


