
Protokół Nr 18/2012
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 10 września 2012 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).
Przewodniczący  Komisji  radny  Grzegorz  Płonka powitał  wszystkich  zebranych 
oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:    

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.
5. Wizja lokalna w terenie – zapoznanie z problemami, z jakimi spotykają się 

pracownicy ZGM.

Radny Ryszard Bluszcz zgłosił  do  wprowadzenia  do  porządku obrad punkt  dot. 
ul. Palowickiej  w Szczejkowicach. 
 
Ad. 1
Porządek  posiedzenia  wraz  z  punktem  zgłoszonym  przez  radnego  Ryszarda 
Bluszcza został przyjęty bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.

Ad. 2
Protokół  Nr  17/2012 z  posiedzenia  z  Komisji   w  dniu  25  czerwca  2012 r.  został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Radny Ryszard Bluszcz zgłosił - pod kątem realizacji w 2013 r., temat  powstały po 
oględzinach  drogi  powiatowej  -  ul.  Palowickiej  w  Szczejkowicach.   Wskazano 
konieczność  remontu  tej  drogi,  łącznie  z  odwodnieniem,  z  partycypacją   gminy 
w realizacji zadania w postaci sfinansowania wykonania dokumentacji.
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK stwierdził, że realizacja drogi wraz odwodnieniem w tym 
rejonie jest potrzebne. Koszt dokumentacji to ok. 15-29 tys. zł, realizacja 150 – 200 
tys. zł.
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że zadanie jest słuszne ale są zadania które 
czekają na realizacje już od lat np. chodnik w Palowicach przy ul. Wiejskiej, gdzie 
wykonana jest dokumentacja, która kończy swą ważność w tym roku. 
Radny  Ryszard  Jonderko zaproponował  aby  wprowadzić  to  zadanie  na  listę 
oczekujących.
Radny  Ryszard  Bluszcz stwierdził,  że  to  była  inicjatywa  Dyrektora  ZDP 
po  oględzinach drogi, dlatego przedstawia sprawę na Komisji branżowej.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG zwrócił uwagę, że gmina finansuje zadania obce, 
a na gminne brakuje pieniędzy.
Radny Ryszard  Bluszcz zwrócił  uwagę,  że  Powiat  i  Województwo  nic  nie  chcą 
realizować bez pomocy gminy, są to zadania z których korzystają mieszkańcy.
Przewodniczący zaproponował  aby  na  kolejnej  Komisji  kiedy  wskazywane  będą 
wnioski  do  budżetu  na  2013  r.  ująć  również  wniosek  dot.  ul.  Palowickiej 
w Szczejkowicach.



Ad. 4
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. w zakresie branżowym,
2/ zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-

Leszczyny,
3/udzielenia  pomocy finansowej  Powiatowi  Rybnickiemu z  przeznaczeniem na 

realizację zadań na drogach powiatowych w roku 2013, 
członkowie Komisji  nie  zaopiniowali  w/w projektu,  zostawiając  radnym 
decyzję do podjęcia na sesji,

4/określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji 
pomieszczeń  niemieszkalnych  i  strychów  w  domach  wielolokalowych, 
stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

5/lokalizacji  i  regulaminu  targowisk  miejskich  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,

6/ zmiany  składu  osobowego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu 
Przestrzennego,

7/zmiany  uchwały  Nr  XXI/232/12  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z dnia      26 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego 
zadania  p.n.  „Budowa  chodników  i  przejścia  dla  pieszych  w  ciągu  drogi 
wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk”,

8/ podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,
9/ poparcia  stanowiska  dotyczącego  projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
10/ wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  najmu   nieruchomości  na  czas 

nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów,
11/ wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości  gruntowej 

niezabudowanej  oraz  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zbycia 
nieruchomości,

12/ wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej 
drogę dojazdową,

13/ określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 
zarządzającym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  oraz  warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków,

14/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w Palowicach,

15/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  części  terenu 
górniczego „Dębieńsko 1”  w  obszarze   położonym w rejonie  ulicy Furgoła, 
Jesionka oraz autostrady A1 dzielnicy  Dębieńsko.

Ad. 4 
Sprawy bieżące.
Radny  Ryszard  Jonderko pytał  o  dokończenie  remontu  chodnika  łączącego 
ul. Mikołowską i ul. Leszczyńską  w Przegędzy.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG zwrócił  uwagę,  że  są  to  drogi  -  powiatowa 



i wojewódzka. Składał interpelację w Urzędzie Marszałkowskim w tym temacie. 
Radny Antoni Procek zwrócił uwagę na stan barierek na wiadukcie w Czerwionce 
oraz na stan śmietnika przy budynku socjalnym przy ul. Waryńskiego.
Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował, że koszt przebudowy wspomnianego 
śmietnika to ok. 300 tys. zł.
Przewodniczący  Komisji poruszył  temat  remontu  chodnika  w  Leszczynach  przy 
ul. Ks. Pojdy.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na fakt, że Zarząd Dróg Powiatowych mimo pod-
pisania  porozumienia z gminą na współfinansowanie zadań nie przystąpił jeszcze do 
realizacji żadnego remontu,

 Ad. 5 
Zapoznano  się  z  informacją  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w zakresie stanu niektórych lokali  mieszkalnych, spowodowanym eksploatowaniem 
przez  osoby  które  nie  potrafią  samodzielnie  i  prawidłowo  funkcjonować 
w społeczeństwie a dla których nie ma innych, odpowiednich lokali.  
 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                     
         Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka             


