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 Protokół Nr 13/2020 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 25 lutego 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 9 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 12/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2020 roku został 
przyjęty jednogłośnie  9 głosami „za”.  
 

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.  
 

Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej.  
Radna Izabela Rajca poinformowała o porzuconych workach ze śmieciami na         
ul. Rybnickiej. 
Radny Benedykt Krzyżowski pytał o sprawę porzuconego samochodu                    
w Dębieńsku. 
Komendant SM poinformował o procedurach dotyczących porzuconych pojazdów. 
Przewodniczący poinformował o porzuconym motocyklu przy śmietniku – ul. 
Rejmonta. 
Radny Adam Karaszewski poinformował, że nie udało się ustalić właściciela 
porzuconych śmieci przy ul. Rybnickiej – 86 letni właściciel działki był zmuszony 
sprzątać działkę, bo ktoś tam porzucił śmieci. Pytał czy Straż Miejska posiada 
urządzenie „foto pułapka”, są stałe miejsca porzucania śmieci i tam takie urządzenia 
można by zamontować. 
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Komendant SM poinformował, że posiadają takie urządzenie. 
Członkowie Komisji sugerowali aby w miejscach gdzie stale porzucane są odpady 

zamontować foto-pułapki, i informacje o tym przekazać do mieszkańców, 

 
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).  
Przedstawił szczegółową relacje z działań jednostek straży pożarnej w tym 
ochotniczych jednostek z terenu gminy, prowadzonych w związku z pożarami 
familoków, które miały miejsce 18 lutego.  
Informację w zakresie działań Policji w związku z pożarami przedstawił również 
Komendant Komisariatu Policji. 
Przewodniczący Komisji podziękował Strażakom, Policji i wszystkim 
zaangażowanym w akcję gaszenia pożaru i pomocy pogorzelcom. 
 
Ad. 6 
Kazimierz Skuta Kierownik Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy 

związane z działalnością ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa. 

 
Ad. 7 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej nie 
zgłoszono uwag. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Komisji zgłosił brak skrzynek pocztowych na budynkach przy ul. 

Rybnickiej, należących do ZGM. 

Omówiono zakres działania lekarza koronera, dane dotyczące tych lekarzy 

obsługujących naszą gminę można znaleźć na stronie BIP powiatu. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


