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 Protokół Nr 15/2020 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 4 sierpnia 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. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 14/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 26 maja 2020 roku został przyjęty 
jednogłośnie 8 głosami „za”.  
 
Ad. 3 
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 o bieżących działaniach związanych z epidemią COVID-19. 
Przedstawił informację dot. monitoringu – obecnie monitoring jest testowany na 

terenie skateparku w Czerwionce, sprzęt sprawdza się, jakość jest bardzo dobra. 

Przygotowana zostanie materiał prezentacyjny. Zwrócił uwagę, że aby monitoring  

mógł funkcjonować i żeby miało to sens potrzebni są ludzie do obsługi.  
Przewodniczący Komisji  zaproponował aby w najbliższym czasie odbyło się 
spotkanie zespołu ds. monitoringu.   
 
Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca. Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację                  
o działaniach Straży Miejskiej związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 
epidemii koronawirusa COVID-19.  
Przewodniczący Komisji zgłosił problem z osobami spożywającymi alkohol w parku 
w Czerwionce. 
Z-ca Komendanta SM poinformował, że nie było zgłoszeń w tej sprawie. 
Radna Izabela Rajca zwróciła uwagę na dalej trwający problem ze spożywającymi 
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alkohol na skwerze „przy żabie” w Czerwionce. 
Z-ca Komendanta SM poinformował, że kontrolują ten teren. 
 
Ad. 5 
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.  
Dodał, że Policja również prowadzi kontrole terenu skweru w Czerwionce, podejmują 
tam interwencje które często kończą się represją mandatową, ale nie ma możliwości 
aby całkowicie wyeliminować negatywne zachowania. 
Radny Adam Karaszewski zgłosił potrzebę kontroli przestrzegania prędkości 
samochodów poruszających się ul. 3 Maja w Czuchowie oraz kontroli okolic szkoły     
i placu zabaw w Czuchowie, pod kątem zakłócania porządku. 
Komendant Komisariatu Policji  poinformował, że drogówka i grupa speed 
działają, są skuteczni ale nie da się wszystkiego wyeliminować.  
Radny Józef Szczekała zwrócił uwagę na problem  z kładami i motorami 
crossowymi szczególnie na bocznych i leśnych drogach. 
 

Ad. 6 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa.   
Radna Izabela Rajca zgłosiła problem zgłaszany przez mieszkańców dot. 
poruszających  się z dużą prędkością samochodów  ul. Wolności. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że problem jest trudny do rozwiązania, z uwagi na 
teren zabytkowego osiedla nie można zainstalować progów zwalniających. Planuje   
w tej sprawie spotkanie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komisariatu Policji               
w Rybniku. 
 
Ad. 7 
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta zapoznała członków Komisji                  
z proponowanymi zmianami   w statutach jednostek pomocniczych gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję podjęcia, po wprowadzeniu 
zmian w statutach, uchwały wydłużającej kadencję organów jednostek 
pomocniczych gminy w związku z trwającą epidemią. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił zgłaszany przez mieszkańców problem 
nawierzchni ulicy Przedszkolnej w Leszczynach, po opadach deszczu droga jest nie 
do przejścia. 
Radny Benedykt Krzyżowski zgłosił problem ze studzienkami kanalizacyjnymi przy 
ul. Kałuży, w okolicach skrzyżowania z ul. Górniczą w Dębieńsku. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


