
Protokół Nr 25/2013

z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w  dniu 24 czerwca 2013 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.

Ad. 1
Komisja przyjęła „jednogłośnie”  przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało 
8 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 6 maja 2013 r. został przyjęty bez 
uwag 5 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”. 

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2013,

2/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

3/zmiany stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji 
przedmiotowych na 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach,

4/rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,
5/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości 

z dotychczasowym najemcą na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonych 
w Czerwionce-Leszczynach,

6/wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym 
stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

7/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
8/wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Czerwionce-Leszczynach, w obrębach Czerwionka oraz Dębieńsko,
9/wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku komunalnym 

stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
10/wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przeznaczonego 

na mieszkanie do adaptacji w budynku komunalnym stanowiącym własność 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

11/wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
12/wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

na czas nieoznaczony umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 
w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów przy ul. Kopalnianej,



13/przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obszaru obejmującego 
część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód 
od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od  ul. K. Miarki,

Powyższe projekty uchwał (poza projektem zawartym w ppkt. 11, który nie 
został zaopiniowany) zostały zaopiniowane pozytywnie 8 głosami „za”.
Uwag do treści pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło sprawozdanie z działalności 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwionce-Leszczynach, z którego treścią 
można zapoznać się w Biurze Rady. 
Następnie przedstawił kolejne  pismo mieszkańców ul. Cichej w Dębieńsku dot. 
remontu drogi.
Radny Marek Profaska poinformował, że ZDiSK w trybie pilnym wykonał bieżącą 
naprawę tej drogi. Część remontu zostanie wykonana w ramach środków Rady 
Dzielnicy, ale pozostanie jeszcze do wykonania część. W tym zakresie należałoby 
podjąć wniosek o zwiększenie środków na remonty dróg w budżecie 2014 roku, które 
można by wykorzystać m.in. na zakończenie remontu ul. Cichej. 

Wniosek:
Komisja podjęła „jednogłośnie”  8 głosami „za”, wniosek o zwiększenie 
środków w budżecie 2014 roku na remonty i budowę dróg.

Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o realizowanych obecnie remontach dróg. 
Radny Bernard Strzoda zwrócił się o wykoszenie terenu parku przy zamku 
w Palowicach.
Radny Ryszard Jonderko zwrócił się o wykoszenie terenu wokół boiska 
w Przegędzy.
Dyrektor ZDiSK poinformował, że 4 lata temu ZDiSK miał 115 etatów, teraz jest 
ponad 60 etatów, natomiast coraz większe są oczekiwania wobec Zarządu. Starają 
się realizować jak największą ilość zadań, ale nie zrobią wszystkiego. Prosił 
o wyrozumiałość w tych kwestiach.
Lucyna Król Naczelnik Wydziału PP poinformowała o realizowanych planach 
zagospodarowania przestrzennego –  zakończono plan Bełku, jednak w związku 
ze zmianą ustawy procedura jego uchwalania przedłuży cię o ok. 3,4 miesiące. 
Ogłoszono przetarg na realizacje planu dla Palowic.

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Alina Kuśka              Przewodniczący Komisji

       radny Grzegorz Płonka        


