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 Protokół Nr 12/2020 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 28 stycznia 2020 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 11/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2019 roku został 
przyjęty 7 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.  
 
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 za 2019 rok.  
Na terenie działania Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w 2019 roku 
odnotowano 318 zdarzeń drogowych, w tym 19 wypadków drogowych i 299 kolizji 
drogowych. Na ich skutek 21 osób zostało rannych a 2 osoby zginęły (w roku 
poprzednim było to 31 osób rannych i 6 zabitych). Miejscami najbardziej 
zagrożonymi zdarzeniami drogowymi w 2019 roku były: 
- Czerwionka, ul. 3 Maja (26 zdarzeń drogowych), 
- Przegędza, ul. Mikołowska (23 zdarzenia drogowe), 
- Czerwionka, ul. Furgoła (19 zdarzeń drogowych), 
- Leszczyny, ul. Pojdy (11 zdarzeń drogowych). 
Zatrzymano 38 nietrzeźwych kierowców. 
Podziękował za pomoc ze strony gminy: środki na dodatkowe nagrody dla 
funkcjonariuszy, nieodpłatnie użyczane rowery, nieodpłatnie użyczane 
pomieszczenia: sala gimnastyczna MOSiR-u, gdzie cztery razy w miesiącu odbywają 
się zajęcia z taktyki i techniki interwencji oraz sala konferencyjna w CKE, gdzie 
odbywają się narady i odprawy służbowe. 
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Radna Izabela Rajca poinformowała o zgłaszanym przez mieszkańców nielegalnym 
parkowaniu samochodów na ul. 3 Maja i sąsiednich w Czerwionce. 
Komendant KP wyjaśnił, że na ulicy Rostka obowiązuje zakaz zatrzymywania się      
i postoju, natomiast na ulicy 3 Maja są zatoki gdzie można parkować, chodnik jest 
też szeroki i jeżeli pozostaje 1,5 m. przejścia to też można parkować. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK dodał, że na ulicy dr Rostka oznakowanie jest czytelne, 
w obrębie skrzyżowania parkowanie jest zabronione, jeżeli kierujący będą stosować 
się do zakazów to zagrożenia w tym rejonie nie będzie. 
Komendant KP zwrócił uwagę na problem pojawiający się na łączniku ulic Rymera   
i Rostka, jest tam kilka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a brak 
jest miejsc parkingowych i samochody parkowane są różnie. Z powodu braku 
oznakowania nie mogą stosować żadnych restrykcji. 
Radny Benedykt Krzyżowski zgłosił problem tirów jadących z węglem, którym        
z plandek spada lód i woda. 
Komendant KP zwrócił uwagę aby wykonać zdjęcia takich zdarzeń. Poinformował, 
że przekaże służbie prewencyjnej aby zwrócili uwagę na takie przypadki. 
Radny Adam Karaszewski poinformował o konieczności patrolowania odcinka ulicy 
3 Maja na terenie dzielnicy Czuchów, ze względu na częste przekraczanie 
dozwolonej prędkości przez kierowców. 
 
Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej.  
Radny Janusz Szołtysek odniósł się do treści sprawozdania w sprawie zgłoszenia 
dotyczącego składowania podkładów kolejowych na posesji w Stanowicach, które 
były również spalane. Nałożono mandat w wysokości 100 zł, czy to jest maksymalna 
kara, czy jest rekontrola posesji, co Wydz. Ochrony Środowiska robi w tej sprawie? 
Komendant SM wyjaśnił, że maksymalnie wysokość mandatu to 500 zł, 
funkcjonariusz nażył 100 zł. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Wydział ZKO. 
Posesja jest objęta stałą kontrolą. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że przeprowadzono 
oględziny, właściciel terenu został zobligowany do usunięcia odpadów do 5 lutego br. 
okazując kartę przekazania odpadów. 
 
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 działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa.  
Przewodniczący Komisji pytał o zgłaszaną sprawę na poprzednim posiedzeniu dot. 
oświetlenia terenu obok budynku MOK w Leszczynach. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że wszelkie zmiany wymagają opracowania 
dokumentacji projektowej. ZDiSK w tym roku dysponuje najmniejszym budżetem od 
lat i nie ma na tego typu zadania żadnych środków. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że na ul. Sportowej dokumentacja dot. 
oświetlenia jest wykonana i w miarę możliwości gdy będą środki to należy to 
realizować. Zwrócił uwagę, że na ul. Sienkiewicza coraz więcej lam oświetlenia 
solarnego nie świeci. 
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Radna Izabela Rajca pytała o realizację interpelacji dot. zamontowania wyświetlacza 
prędkości na ul. Wolności. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że nie ma środków w budżecie na takie zadanie. 
Radna Izabela Rajca zwróciła uwagę na małą ilość przejść dla pieszych na            
ul. Wolności. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że w rejonie budynków publicznych są przejścia, natomiast 
tam gdzie nie ma przejść, przy zachowaniu szczególnej ostrożności można 
przechodzić. Zbyt duża liczba przejść nie jest dobrym rozwiązaniem, zwróci się w tej 
sprawie do Wydziału Ruchu Drogowego Komisariatu Policji. 
Radna Izabela Rajca poinformowała o zgłaszanej potrzebie wykonania przejścia dla 
pieszych w rejonie nowego sklepu Dino. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że jest to droga powiatowa. Zwrócił uwagę na coraz 
większy problem z licznie pojawiającymi się dzikimi wysypiskami. 
 
Ad. 7 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały - zgłoszony w ramach 
inicjatywy uchwałodawczej radnego -  w sprawie podjęcia działań zmierzających                            
do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny      
i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny opakowań        
i naczyń plastikowych. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady 
Miejskiej nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 8 
W sprawach bieżących zgłaszano między innymi sprawy dotyczące: 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


