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 Protokół Nr 10/2019 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 19 listopada 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. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży                          

w szkołach.  
8. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
9. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok. 
10. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 15 października 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 o działalności Komisariatu Policji  
w Czerwionce-Leszczynach.  
Radna Izabela Rajca przedstawiła zgłoszenia dot. rodziny gdzie dochodzi do 
przemocy. 
Komendant KP omówił sposób postępowania. 
Radny Janusz Szołtysek poruszył sprawę finansowania przez gminę Izby 
Wytrzeźwień w Zabrzu, zwrócił uwagę, że jest możliwość, i tak dzieje się w Rybniku, 
przewiezienia osoby nietrzeźwej i zatrzymana jej w Rybniku na Komendzie. 
Komendant KP poinformował, że Komisariat w Czerwionce-Leszczynach korzysta    
z Izby Wytrzeźwień w Zabrzu, Rybnik wywoził osoby nietrzeźwe do Chorzowa ale nie 
ma już na to środków, dlatego korzystają z punktu zatrzymań w Komendzie               
w Rybniku. Jest taka możliwość ale wtedy patrol musi z taką osobą pojechać na 
badania do szpitala, co trwa bardzo długo. W Zabrzu jest zabezpieczona opieka 
medyczna. 
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Radny Adam Karaszewski pytał o koszty. 
Komendant KP poinformował, że koszt pobytu w punkcie zatrzymań jest 
porównywalny z kosztem pobyty w Izbie Wytrzeźwień, ktoś musi za to zapłacić, jeżeli 
nie osoba zatrzymana to gmina. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę na fatalny stan ogrodzenia wokół 
Komisariatu Policji w Czerwionce. 
Komendant KP poinformował, że temat jest zgłaszany do Komendy Wojewódzkiej. 
Radny Adam Karaszewski w związku z cyklicznie zdarzającymi się wypadkami na 
ulicy 3 Maja w Czuchowie, zgłosił potrzebę objęcia częstszymi patrolami tej rejon.      
Z pismem w tej sprawie miał wystąpić do Komendy Policji w Rybniku dzielnicowy, 
pytał czy można uzyskać treść wystąpienia w tej sprawie. 
Komendant KP poinformował, że Rada Dzielnicy również może wystąpić w tym 
temacie. Patrol z Rybnika w tym terenie jest prawie codziennie, ze swej strony 
zapewnił że nie konieczne są wystąpienia pisemne, zgłasza takie potrzeby na 
bieżąco telefonicznie, ale dopyta dzielnicowego co w tym temacie się dzieje. 
Przewodniczący Komisji poruszył temat pomieszczeń na dyżury dla dzielnicowych 
w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
Komendant KP poinformował, że dzielnicowi mają dyżury nocne w terenie ale          
w obchodzie. 
Radna Izabela Rajca podziękowała Policji za sprawne kierowanie ruchem                 
w okolicach cmentarza w Czerwionce, 1 listopada. 
 
Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację                
nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. Poinformował o działaniach Straży Miejskiej 
w związku ze zmianą przepisów w zakresie tzw. alarmu smogowego. 
 
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 również o podjętych działaniach w kwestii monitoringu gminy.       
Firma z którą prowadzono rozmowy nie nawiązała współpracy. Przed posiedzeniem 
Komisji odbyło się spotkanie Zespołu ds. Monitoringu, kolejna firma testowo na 
miesiąc zamontuje 2 kamery. Docelowo planuje się w przyszłym roku opracować 
studium wykonalności 
 
Ad. 6 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa.  
Radny Józef Szczekała zgłosił nieświecące lampy między innymi na osiedlu Jana 
Pawła II w Czerwionce. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że każde zgłoszenie na bieżąco przekazywane jest 
do Tauronu. 
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że zgłoszeń można również dokonać przez 
stronę internetową gminy. 
Radny Janusz Szołtysek zgłosił problem dot. oświetlenia na ulicy A. Krajowej. 
Lampy świecą bardzo krótko. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że problemem są akumulatory które słabo się ładują, 
część wymieniono w ubiegłym roku, część będzie wymieniona w tym roku. 
Radny Michał Toman pytał o koszt akumulatora. 



3 

 

 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że jest to ok. 350 zł. 
 
Ad. 7 
Iwona Flajszok Naczelnik  Wydziału Edukacji przedstawiła informację na temat. 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach.  
 
Ad. 8 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej nie 
zgłoszono uwag. 
 
Ad. 9 

Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M omówiła projekt budżetu na 2020 rok         
w zakresie branżowo dotyczącym działalności Komisji. 
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o przeznaczenie środków na realizację 
oświetlenia w Parku w Leszczynach. 
 

Komisja 7 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” podjęła wniosek o przeznaczenie 

w budżecie 2020 roku środków na realizację oświetlenia Parku w Leszczynach. 

 
Ad. 10 
Radny Michał Toman zgłosił brak odpowiedzi w temacie remontu podjazdu             
do ośrodka zdrowia w Czerwionce. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


