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 Protokół Nr 16/2020 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 

w dniu 5 października 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. 
Przewodniczący Komisji zgłosił zmianę porządku obrad polegająca na wykreśleniu 
punktu - informacja nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy    
w związku z nieobecnością Komendanta Komisariatu Policji. 
Członkowie Komisji zaakceptowali zgłoszoną zmianę. 
W związku z powyższym porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.  
4. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego              

i Ochrony Środowiska.  
5. Omówienie spraw związanych z działalnością ZDiSK w zakresie 

bezpieczeństwa. 
6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 15/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 4 sierpnia 2020 roku został przyjęty 
jednogłośnie 7 głosami „za”.  
 
Ad. 3 
Adam Reniszk Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działaniach 
Straży Miejskiej, w tym o działaniach związanych z zapobieganiem                               
i przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa COVID-19.  
 
Ad. 4 
Marian Szczepanek Inspektor 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. 
 
Ad. 5 
Kazimierz Skuta Kierownik ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa.   
Radna Izabela Rajca zgłosiła problem drzew rosnących przy ul. Furgoła 185.  
Kierownik ZDiSK poinformował, że właścicielem drogi jest Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń. Zaproponował aby mieszkańcy złożyli oficjalny wniosek np. do Zarządu 
Dróg, który przekaże go do SRK. 
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Poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Policji w Rybniku w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie Zameczku                 
w Leszczynach – ulica Polna, w związku ze zwiększeniem ruchu pieszych w tym 
rejonie. 
Poinformował o rozpoczęciu procedur związanych z prowadzeniem Akcji Zima na 
terenie gminy. 
Radny Józef Szczekała zgłosił problemy z oświetleniem w okolicach ronda               
w Czerwionce – ulice Furgołą, 3 Maja. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że zostanie to zgłoszone do firmy Tauron. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę na brak komunikacji miedzy ZDiSK a PWiK. 
Zgłaszał wniosek o remont nawierzchni na wjeździe do OSP w Czerwionce, ZDiSK  
to zrealizował, natomiast teraz PWiK rozpoczną remont sieci kanalizacyjnej                 
i wodociągowej w tym rejonie. 
Kierownik ZDiSK wyjaśnił, że wykonawca ma obowiązek odtworzenia nawierzchni   
w stanie takim jakim była przed przystąpieniem do prac. 
 
Ad. 6 
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. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                        

                           Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


