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 Protokół Nr 7/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 czerwca 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 7 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 28 maja 2019 roku został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 7 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. Poinformował o ustaleniu sprawcy kradzieży                   
z włamaniem do mieszkania w Czerwionce, o co pytano na poprzednim posiedzeniu 
Komisji. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
Radny Benedykt Krzyżowski pytał czy w sprawie pustostanu  w Dębieńsku coś się 
zmieniło? 
Marian Szczepanek Wydział ZKO poinformował, że wystosowano pismo do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dokonał oględzin na miejscu, 
w trakcie  jest wydawanie decyzji. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży 
Pożarnej teren otaśmowano i oznakowano. 
Komendant Straży Miejskiej dodał, że takich pustostanów na terenie gminy jest 
więcej, w większości trwa ustalanie spadkobierców. 
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Ad. 5 
Marian Szczepanek wz. Naczelnika 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 podziękował za zakup pojemników na śmieci. Pytał kiedy 
rozpocznie się malowanie pasów i przejść dla pieszych? 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że malowanie rozpocznie się od połowy lipca,           
w okresie wakacyjnym kiedy jest mniejszy ruch. Poinformował o przeprowadzonej 
kontroli SANEPID-u dot. piaskownic, czekają na wnioski pokontrolne. Ze wstępnych 
informacji wynika, że SANEPiD zaleca aby piaskownice w czasie kiedy nie są 
używane były przykrywane. 
Przewodniczący Komisji poinformował o planach zabudowania przez Starostwo 
tablic z wyświetlaczami prędkości, na drogach powiatowych, przy placówkach 
oświatowych tj. przy SP nr 1 w Leszczynach, w Książenicach, przy ul. Furgoła           
w Czerwionce i przy ul. Prostej w Dębieńsku. 
 
Ad. 7 
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta omówiła Raport o stanie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 2018. 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata dotyczącej podjęcia 
działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy 
szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez 
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem ich zgodności                      
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany 
dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten sposób,               
że wszelkie skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu 
stanowiącego i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane                 
w oparciu o normy prawne wynikające z wymienionej ustawy o petycjach,       
w zastosowaniu przepisów prawa oświatowego i poddawane po publiczną 
dyskusję na sesjach rady, 

2) powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020 - 
2023, 

3) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady 
Miejskiej nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo przekazane przez Sołtysa sołectwa 
Książenice, które Rada Sołecka otrzymała od P. Tomasza Miłowskiego dot. ochrony 
Głębokich Dołów. 
Komendant Komisariatu Policji wyjaśnił, że Policja nie ma sił ani środków aby 
działać na terenach leśnych. W tym zakresie kompetentna jest Straż Leśna.  
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że w zakresie tematów wskazanych przez 
nadawcę pisma Rada Sołecka powinna zwrócić się do właściwych instytucji. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił się o patrole Policji w rejonie placu zabaw przy 
szkole oraz przy ulicy Kościelnej w Czuchowie w związku z przypadkami zakłócania 
ciszy nocnej w tych rejonach. 
Radny Michał Toman zgłosił problem dot. zakłóceń porządku na skwerze przy 
rondzie w Czerwionce, zwrócił się o zagospodarowanie w inny sposób zieleni, tak 
aby widoczne  było miejsce gdzie znajdują się ławki. 
 
Podjęto wniosek o uporządkowanie zieleni na skwerze obok ronda                     
w Czerwionce,  w taki sposób aby widoczne było miejsce gdzie znajdują się 
ławki.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


