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 Protokół Nr 17/2020 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 8 grudnia 2020 roku 

 
Posiedzenie Komisji odbywało się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji zoom.        
W czasie posiedzenia zalogowało się 8 członków Komisji (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 16/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 8 grudnia 2020 roku został przyjęty 
jednogłośnie 8 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.  
Radny Adam Karaszewski pytał co dzieje się w temacie jazdy motorami i quadami 
po hałdach. 
Komendant KP poinformował, że wystąpiono do właściciela terenu o jego 
oznakowanie. Od kilku miesięcy brak jest zgłoszeń, że coś się tam dzieje. 
 

Ad. 4 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działaniach 
Straży Miejskiej, w tym o działaniach związanych z zapobieganiem                               
i przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa COVID-19.  
 

Ad. 5 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącego funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżącej działalności Wydziału, w tym               
o działaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii 
koronawirusa COVID-19 (załącznik do protokołu).  
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Ad. 6 
Kazimierz Skuta Kierownik ZDiSK poinformował o działalności ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa – przygotowania do akcji zima (wyłoniono odśnieżających 
poszczególne miejscowości, zakupiono potrzebny materiał). 
Radny Benedykt Krzyżowski pytał czy jest dostępny numer telefonu na który 
można zgłaszać sprawy związane z akcją. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że na stronie ZDiSK jest podany numer do 
dyspozytora. 
Radny Józef Szczekała zgłosił, że na terenie osiedla Jana Pawła od kilku miesięcy 
obok śmietnika zalegają odpady wielkogabarytowe. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że administratorem terenu jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa i to Spółdzielnia powinna interweniować w tej sprawie. 
 

Ad. 7 
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta zapoznała członków Komisji                  
z informacją dot. potrzeby zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy            
w związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego nieważności uchwały          
w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów       
i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Proponowane zmiany dotyczą ujęcia w statutach zapisów mówiących, że w okresie 
obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii wyborów nie przeprowadza się, a kadencja dotychczasowych organów 
jednostek  ulega przedłużeniu do dnia wyborów na nową kadencję. Wybory na nową 
kadencję przeprowadza się w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu 
nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 
Poinformowała, że procedowanie ww. zmian musi odbyć się jeszcze w grudniu. 
 

Po dyskusji Członkowie Komisji 7 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” pozytywnie 
zaopiniowali proponowane zmiany. 
 

Przewodniczący Komisji prosił o włączenie się radnych do akcji Szlachetnej 
Paczki, zbiórka odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
Radny Michał Toman po raz kolejny zgłosił problem dot. parkowania samochodów 
w okolicy Przedszkola Nr 10 w Czerwionce. Zgłosił wniosek o wymalowanie 
przejścia dla pieszych prowadzącego od chodnika do bramy budynku Przedszkola. 
Kazimierz Skuta Kierownik ZDiSK poinformował, że sprawdzi możliwość realizacji 
takiego wniosku. 
Radny Józef Szczekała dodał, że problem dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonie 
Przedszkola Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach zgłaszał już pięć razy, teraz zgłasza 
to po raz szósty. 
Radny Michał Toman  zgłosił  jeszcze potrzebę obcinki drzew w tym rejonie, w celu 
poprawy widoczności. 
 

Wniosek 
Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli  wniosek aby w celu prawy bezpieczeństwa 
przy Przedszkolu nr 10 w Czerwionce, zlokalizować przejście dla pieszych, 
prowadzące   z chodnika do bramy wejściowej Przedszkola. Zwrócono się również     
o poprawę widoczności poprzez obcinkę drzew w tym rejonie. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                                            Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


