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 Protokół Nr 6/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 28 maja 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 5/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2019 roku został 
przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 8 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. 
Radny Michał Toman pytał o postępy w śledztwie w sprawie włamania do 
mieszkania w Czerwionce, którego nagranie udostępniono w Internecie.  
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że śledztwo trwa. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
Radny Waldemar Mitura wyraził uznanie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej za 
przeprowadzoną w Leszczynach akcję reanimowania człowieka, do czasu przyjazdu 
pogotowia. 
Radny Benedykt Krzyżowski pytał o rozbiórkę pustostanu w Dębieńsku. 
Komendant SM poinformował, że skierowano pismo do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w tej sprawie. 
Radny Adam Karaszewski zgłosił podobny problem w Czuchowie – budynek byłej 
restauracji Dworek. 
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Komendant SM poinformował, że mogą jedynie objąć patrolami ten teren, gdyż 
ustalony został właściciel, sprawa skierowana została do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 
Przewodniczący Komisji zgłosił problem z nieruchomością przy ul. Ks. Pojdy          
w Leszczynach. Właściciele zmarli a zniszczono część ogrodzenia. 
Komendant SM poinformował, że próbują ustalić kto zajmuje się tą nieruchomością. 
 
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 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o realizowanych remontach dróg 
gruntowych i nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.  
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na problem zgłaszany przez mieszkańców 
dot. poruszania się po deptaku rowerzystów, którzy stwarzają zagrożenie dla 
pieszych. 
Dyrektor ZDiSK stwierdził, że nie było takich zgłoszeń. Deptak jest na tyle szeroki, 
że każdy może swobodnie się poruszać. Mają zastosowanie tu obowiązujące 
przepisy tzn. kierujący powinien jechać prawą stroną. 
Przewodniczący Komisji poinformował o zgłoszeniu wniosku o zabudowie tablicy 
pomiaru prędkości obok SP Nr 1 w Leszczynach. Wniosek ten zgłosił do 
administratora drogi tj. Starostwa Powiatowego. Wicestarosta zapewnił, że taka 
tablica będzie zamontowana. 
Radny Michał Toman poinformował o zgłaszanej przez strażaków z OSP                 
w Czerwionce potrzebie wyrównania wjazdu. 
Radny Benedykt Krzyżowski  pytał o harmonogram koszenia traw. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że koszenie traw jest prowadzone sukcesywnie, 
jeżeli chodzi o wyrównanie wjazdu to będzie to wykonane. 
 
Ad. 7 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. 8 
Radny Leszek Salamon prosił o rozeznanie sprawy zaparkowanego od dłuższego 
czasu samochodu pod ośrodkiem zdrowia w Leszczynach. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


