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 Protokół Nr 9/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 15 października 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. Omówienie spraw związanych z działalnością ZDiSK w zakresie 

bezpieczeństwa. 
6. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 8/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 sierpnia 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 o działalności 
Komisariatu Policji  w Czerwionce-Leszczynach.  
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Komisariatu Policji w sprawie 
rozważenia możliwości montażu oświetlenia w parku w Leszczynach ze względów 
bezpieczeństwa. 
 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby w budżecie 2020 roku zabezpieczyć 
środki na realizację oświetlenia w parku w Leszczynach. 
 
Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację nt. 
bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
Radny Józef Szczekała pytał czy po wprowadzeniu ograniczenia w godzinach 
handlu alkoholem na terenie Czerwionki Karolinki były przypadki łamania tych 
ograniczeń na skwerze, czy w parku. 
Z-ca Komendanta SM poinformował, że mają dużo zgłoszeń na terenie parku            
i skweru dotyczących przebywania tam osób bezdomnych, ale samo przebywanie 
nie jest zabronione.  
Z-ca Komendanta KP poinformował, że w miesiącu sierpniu  było mniej zgłoszeń 
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dot. skweru, działania przyniosły efekt ale nie da się tego całkowicie zlikwidować. 
Dobrym pomysłem byłoby zlikwidowanie ławek w tym miejscu. Jeżeli chodzi               
o ograniczenie handlu to nie było zgłoszeń dot. jego łamania, wiąże się to z ryzykiem 
utraty przez przedsiębiorców koncesji. 
Radny Michał Toman stwierdził, że można by rozważyć likwidacje ławek, gdyż 
miejsce przy rondzie nie sprzyja wypoczynkowi. 
Radny Józef Szczekała stwierdził, ze likwidacja ławek w tym miejscu nie jest 
dobrym pomysłem. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę na potrzebę zabudowy monitoringu. 
Z-ca Komendanta SM poinformował, że firma z którą nawiązano kontakt a która 
miała wykonać próbny monitoring na placu przy fontannie w Czerwionce, nie 
przekazała do tej pory informacji zwrotnej. 
Radny Józef Szczekała stwierdził, że temat monitoringu wróci ale jest to 
uzależnione od środków. 
Z-ca Komendanta SM zwrócił uwagę, że najlepszy monitoring to taki nad którym się 
pracuje a do tego potrzebna jest rozbudowa Straży Miejskiej. 
Radny Józef Szczekała dodał, że zgłoszenia w sprawie zakłóceń porządku dotyczą 
tych samych miejsc – skweru w Czerwionce, terenów w Czuchowie. 
Radna Izabela Rajca zwróciła uwagę, że od takich miejsc trzeba zacząć zabudowę 
monitoringu. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że często od osób zakłócających 
porządek ciężko coś wyegzekwować, pod względem finansowym nic nie można im 
zrobić, mandaty są nie do ściągnięcia. 
Z-ca Komendanta KP stwierdził, że o monitoringu jest mowa od 3 lat i dalej 
jesteśmy w tym samym punkcie, nie ma na co czekać należy to zrobić. Monitoring 
pozwoli na poprawę bezpieczeństwa. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest powołany Zespół ds. monitoringu. 
Zobowiązał się, że zwróci się do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie spotkania 
przed kolejnym posiedzenie Komisji i przedstawienie informacji co w tej kwestii się 
dzieje. 
Przypomniał, że Komisja zgłosiła wniosek o dodatkowe etaty dla Straży Miejskiej       
w kontekście funkcjonowania monitoringu. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała o prowadzonej 
dzisiaj akcji w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny we 
współpracy z Komendą Miejską Policji w Rybniku oraz Komisariatem Policji               
w Czerwionce-Leszczynach oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach. Na ulicy Armii Krajowej funkcjonariusze policji badają stan trzeźwości 
kierujących. Po przeprowadzonej kontroli, młodzież wyjaśnia kierowcą, jaki jest cel 
badania i wręcza breloczek z napisem: „Myślę - Prowadzę -Trzeźwo” oraz ulotki 
profilaktyczne. 
 
Ad. 5 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa.  
Przedstawił również informacje sporządzone na wniosek Komisji, o stanie 
zatrudnienia  w jednostce budżetowej Zarząd Dróg i Służby Komunalne – stan 
zatrudnienia na dzień 7.10.2019 r. wynosi 60 osób (59 etatów). 
Radny Janusz Szołtysek pytał ilu pracowników powinno być. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że minimum 6 osób więcej w tym 5 do pracy 
fizycznej. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że szersza dyskusja w tej sprawie odbędzie 
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się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. 

Dyrektor ZDiSK poinformował o przetargu na prowadzenie odśnieżanie w ramach 
„Akcji zima” na terenach sołectw. Na obsługę Stanowic nie zgłosił się żaden chętny, 
ZDiSK nie ma możliwości wykonać to swoimi siłami. 
 
Ad. 6 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej nie 
zgłoszono uwag. 
 
Ad. 7 
Radny Janusz Szołtysek zgłosił problem dotyczący pawilonów przy ul. Furgoła        
w Czerwionce, jest tam ciąg sklepów i bar, a we wnęce po byłym przystanku jest 
miejsce gdzie ludzie załatwiają się. Należałoby wystąpić do wspólnoty z zapytaniem 
czy mają w planach wyremontowanie tego miejsca. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że jest to własność prywatna i jest tam konflikt 
prawny, międzysąsiedzki związany z podziałem działek na sklepy i problem                
z dojazdem. Toczą się w tych sprawach spory sądowe. 
Radny Józef Szczekała zwróciła uwagę, że w okolicy Centrum Handlowego i Parku 
Furgoła potrzebny byłby szalet publiczny. 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że zgłaszał potrzebę budowy szaletu 
publicznego na terenie Parku w Leszczynach. 
Radny Michał Toman ponownie zgłosił temat dot. remontu podjazdu do ośrodka 
zdrowia w Czerwionce. 
Wniosek: 
Komisja jednogłośnie zgłosiła wniosek do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
o wyznaczenie konkretnego terminu remontu podjazdu do ośrodka zdrowia      
w Czerwionce – poradni dziecięcej. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


