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 Protokół Nr 18/2021 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 26 stycznia 2021 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 7 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 17/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 8 grudnia 2020 roku został przyjęty 
jednogłośnie 7 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.  
Przewodniczący Komisji w związku z wnioskiem podjętym na poprzednim 
posiedzeniu Komisji w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy Przedszkolu nr 10       
w Czerwionce, pytał czy obszar ten jest monitorowany przez Policję. 
Komendant KP poinformował, że teren jest monitorowany, ale statystyki policyjne   
w tym miejscu są zerowe, nie odnotowano tam żadnego zdarzenia. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że teren osiedla jest strefą zamieszkania gdzie 
obowiązuje poruszanie się z prędkością do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach 
do tego wyznaczonych a piesi mają pierwszeństwo. Poinformował, że zlecą 
wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu o zlokalizowanie przejścia dla pieszych, 
projekt zostanie przekazany do zaopiniowania do Komendy Policji w Rybniku. Jeżeli 
projekt uzyska zatwierdzenie, to do połowy roku przejście powinno być wykonane. 
Radny Adam Karaszewski zgłosił sprawę planowanej przez PKP wymiany szlabanu 
na przejeździe kolejowym  w Czuchowie, na szlaban zamknięty na stałe – pytał jak to 
wygląda pod względem bezpieczeństwa, jaka będzie opinia Policji w tej sprawie. 
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Komendant KP poinformował, że Komisariat Policji nie wypowiadał się w tej 
sprawie, nie ma takich kompetencji, być może Komenda w Rybniku w tej sprawie 
opiniowała.  
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że pisma w tej sprawie 
trafiły do Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia, jedynie Pogotowie nie wypowiedziało 
się, Straż i Policja nie widzi zagrożenia, Straż w razie potrzeby posiada sprzęt który 
poradzi sobie ze szlabanami w 12 sekund.    
Radny Adam Karaszewski zgłosił propozycję skomunalizowania drogi przy której 
znajduje się przejazd. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że ciąg drogowy przy którym znajduje się przejazd nie 
stanowi drogi gminnej w myśl ustawy o drogach publicznych, na dzień dzisiejszy jest 
własnością Skarbu Państwa. O ile samo przejęcie gruntu drogowego na własność 
gminy nie jest sprawą skomplikowaną, o tyle zaklasyfikowanie przedmiotowego 
odcinka drogowego do kategorii dróg gminnych jest niemożliwe ze względu na 
zapisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne. Dodał, że parcele drogowe kończą się przed 
torowiskiem  i nie mają swojej kontynuacji za torowiskiem. Zwrócił uwagę, że Gmina 
nie ma kompetencji do podejmowania takich działań. Z otrzymanych informacji 
wynika, że zainteresowani użytkownicy dostaną klucze i będą mogli tam się 
poruszać. 
Radny Adam Karaszewski potwierdził, że Koło Łowieckie i właściciel nieruchomości 
rolnej otrzyma klucze. Dodał, że są to działania które PKP prowadzi w całym kraju.  
Przewodniczący Komisji pytał czy Policja dokonuje objazdów pustostanów w celu 
zabezpieczenia bezdomnych. 
Komendant KP poinformował, że skala bezdomnych zmalała, nie ma dyżurnych 
bezdomnych. Patrole podejmują działania na bieżąco, stale współpracując w tym 
temacie  z OPS. 
 
Ad. 4 
Jacek Korus Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację                  
o działaniach Straży Miejskiej. 
 
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, między innymi podejmowane działania w ramach Akcji Zima. 
Komendant Policji zwrócił uwagę na brak kontaktu a co za tym idzie również 
działań administratorów dróg powiatowych i wojewódzkich w godzinach wieczorno-
nocnych i w dni wolne, co w razie nagłych zdarzeń jest bardzo kłopotliwe a czasami    
i niebezpieczne  w przypadku niektórych zdarzeń drogowych. 
Radny Artur Sola poinformował, że na lutowe posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Drogownictwa zaproszony zostanie V-ce Starosta Powiatu i również te 
tematy zostaną poruszone. 
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Ad. 7 

Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji członkowie Komisji 
nie zgłosili uwag. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                                            Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


