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 Protokół Nr 8/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 27 sierpnia 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 7/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2019 roku został 
przyjęty przy 7 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.  
 
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 o działalności 
Komisariatu Policji  w Czerwionce-Leszczynach.  
Radna Izabela Rajca zwróciła uwagę na problem skwerku przy rondzie                     
w Czerwionce. Dokonano przycięcia drzew ale nadal jest to miejsce gdzie odbywają 
się libacje alkoholowe. 
Z-ca Komendanta Policji poinformował, że systematycznie patrolują to miejsce, 
karzą mandatami, sporządzają wnioski do Sądu ale kary nakładane przez Sąd są 
bardzo niskie. 
Radny Michał Toman dodał, że na tym skwerze od rana siedzą i imprezują. 
Z-ca Komendanta Policji zwrócił uwagę, że tym że siedzą nie popełniają jeszcze 
wykroczenia, są to zawsze te same osoby. Prosił o zgłoszenia na które będą dalej 
reagować. 
Przewodniczący Komisji dodał, że jest to problem nie tylko naszej gminy. Poruszył 
kwestie dot. dzielnicowych poszczególnych miejscowości i możliwości działania 
punktów przyjęć dzielnicowych w siedzibach rad dzielnic i sołectw. Zaproponował 
aby w „Kurierze” ukazała się informacja o dzielnicowych poszczególnych sołectw               
i dzielnic z podaniem numerów kontaktowych. 
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Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o publikację w Gazecie Lokalnej 
„Kurier” informacji o dzielnicowych poszczególnych sołectw i dzielnic                
z podaniem numerów kontaktowych. 
 
Radny Artur Sola podziękował Policji za trud zabezpieczenia koncertu „Wakacyjne 
granie”, który odbył się w parku w 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).  
Radny Artur Sola podziękował również jednostce OSP z Leszczyn za 
zabezpieczanie koncertu oraz przekazał słowa uznania za przeprowadzona akcję 
ratowniczą. 
 
Ad. 6 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa.  
Radny Michał Toman podziękował Dyrektorowi ZDiSK za pomoc przy organizacji 
festiwalu biegowego Grill-Run=Fun, który odbył się 6 lipca w Palowicach. 
Radny Janusz Szołtysek pytał o zatrudnienie w ZDiSK, czy obserwuje się tendencje 
spadkowe? 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że liczba pracowników w ostatnich latach ze 106 
spadła do 64, wiąże się to też z przejściem wydziału gospodarki odpadami do 
Urzędu. Ekipa starzeje się, szczególnie dotyczy to pracowników fizycznych a przy 
obecnym poziomie wynagradzania trudno jest pozyskać nowych, młodych 
pracowników oraz specjalistów. 
Radny Janus Szołtysek zwrócił się o wykaz ilości pracowników zatrudnionych         
w Zarządzie Dróg i Służb Komunalnych w 2018 roku i do sierpnia 2019 roku            
(w wykazie należy ująć informację dot. ilości pracowników którzy przeszli na 
emeryturę oraz wskazać ilość pracowników potrzebną do prawidłowego 
funkcjonowania Zarządu). 
 

Komisja zwróciła się o opracowanie wykazu dotyczącego ilości pracowników 
zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Służb Komunalnych w 2018 roku i do 
sierpnia 2019 roku (w wykazie należy ująć informację dot. ilości pracowników 
którzy przeszli na emeryturę oraz wskazać ilość pracowników potrzebną do 
prawidłowego funkcjonowania Zarządu). 
 

Radny Adam Karaszewski pytał gdzie można zgłosić problemy z hydrantami. 
Naczelnik ZKO poinformował, że sprawy dot. hydrantów najlepiej zgłosić w formie 
pisemnej do PWiK. 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie utrzymania terenów zielonych na osiedlu 
w Leszczynach np. pas zieleni przy ul. Ligonia nie wygląda najlepiej. Proponuje 
zastanowić się nad reorganizacja działu zieleni – albo przekazać zadania firmie 
zewnętrznej , albo zwiększyć środki do ZDiSK na ten cel. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że planują przy ul. Ligonia zlikwidować berberysy       
i całość obsiać trawą. Zwrócił uwagę że jest to pas wzdłuż ciągu komunikacyjnego, 
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który zimą posypywany jest solą nie wpływa to dobrze na kondycję zieleni, również 
mieszkańcy przechodząc w miejscach nieprzeznaczonych do tego, dokonują 
zniszczeń. 
Radny Michał Toman przypomniał zgłaszaną już sprawę remontu wyjazdu                
z terenu OSP w Czerwionce. Zgłosił potrzebę remontu chodnika przy zjeździe do 
Tesco w Czerwionce.  
Dyrektor ZDiSK poinformował, że remont wjazdu zostanie częściowo wykonany       
w tym roku, a częściowo w przyszłym. Jeżeli chodzi o chodnik to trzeba sprawdzić, 
czy jest to w pasie drogowym, jeżeli tak to należy zwrócić się o naprawę do 
administratora.  
 
Ad. 7 
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta omówiła projekty uchwał dotyczące 
powołania doraźnej Komisji Statutowej. 
Radny Artur Sola zgłosił potrzebę zmiany statutu dzielnic w zakresie liczby 
mieszkańców obecnych na Zebraniu koniecznych dla jego ważności. 
Sekretarz Gminy i Miasta poinformowała, że wszystkie wnioski dot. zmian statutów 
należy zgłaszać komisji. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych omówiła projekt uchwały        
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18       
z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze 
w 2019 roku. 
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 7 głosami „za”, 1 „przeciw”. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady 
Miejskiej nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na terminowe przekazywanie odpowiedzi 
na wnioski Komisji oraz na śledzenie dalszych losów spraw zgłaszanych w tych 
wnioskach i przekazywanie tych informacji na posiedzeniach Komisji. 
 

Komisja podjęła wniosek o terminowe odpowiedzi na podejmowane przez 
Komisję wnioski oraz o śledzenie dalszych losów zgłaszanych spraw                  
i przekazywanie informacji w tym zakresie.  
 

Radny Benedykt Krzyżowski zgłosił konieczność wycięcia dwóch krzywych sosen    
i dwóch suchych modrzewi przy ul. Malczyka w Dębieńsku. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pisma Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
oraz Zarządu Dróg Powiatowych zawierające informację w sprawie zgłaszanych 
przez Komisję wniosków. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


