
Protokół Nr 29/2013
                                                                  

z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w  dniu 9 grudnia 2013 r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej listy 
obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Grzegorz Płonka, który 
powitał wszystkich obecnych.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie projektu budżetu Gminy i Miasta na 2014 rok.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 listopada 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” -  głosowało 8 radnych.

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:                                  

1. zmiany uchwały nr XXXII/416/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach,  w obrębach Czerwionka oraz 
Dębieńsko.
Zmiana polega na wykasowaniu jednego zera w numerze Księgi Wieczystej.

2. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej, położonej 
w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, przy ul. Mostowej,
Dotyczy kiosku przeznaczonego na cele użytkowe.

3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
Dotyczy gruntu pod tablicą kierunkową do TESCO.

4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
Dotyczy  nabycia  od  Agencji  grogi,  która  jest  na  terenie  przewidzianym  pod 
inwestycje.

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

6. zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Bełk (zmieniająca uchwałę nr XXXII/421/13 z dnia 
27 czerwca 2013 r.),
Dotyczy wykupu mieszkań przez dotychczasowych najemców.

7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat 
z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku  DG2 przy 
ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach,

Dyrektor  ZGM  Marian  Ucherek poinformował,  że  do  porządku  sesji  wejdzie  jeszcze 
jedna  uchwała  o  dalszy  najmie  lokali  mieszkalnych  w  przedszkolu  w  Leszczynach. 
Przedszkole nie chce tymi lokalami zarządzać. 



Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie "jednogłośnie" – głosowało  8 
radnych.

Ad. 4
Radny  Ryszard  Jonderko  wskazał  na  duże  potrzeby  związane  z  doświetleniem. 
Powiedział,  że kwota na ten cel  zostało bardzo ograniczona, jest  20% w stosunku do 
zapotrzebowania. 
Zapytał  co  z  chodnikiem w Przegędzy,  jeżeli  nie  będzie  remontu  drogi  925.  Kto  nam 
zapewni, że województwo ten chodnik zrobi?

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że realizacje tej inwestycji bezie 
w 2015 roku i będzie w całości robiona przez województwo, w związku z tym gmina nie 
będzie  wydawać  na  ten  cel  środków w 2014  r.  Wskażemy na  tą  potrzebę  na  etapie 
przygotowania tej inwestycji, jest ona zbyt poważna, by zostawić niedoróbki.

Radny Ryszard Jonderko zapytał o dalszy etap odwodnienia ul. Dworcowej.

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc odpowiedział, że realizuje to PWiK.

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że jest duża dysproporcja, jeżeli chodzi 
o środki na remont dróg gminnych w stosunku do wojewódzkich i powiatowych. Stan dróg 
lokalnych jest straszny, a środków jest za mało. Dobrze by było gdyby je zapewnić.
Zapytał kto będzie dysponował środkami w dziale 900 05 ochrona klimatu oraz co to jest 
za pozycja w dziale 921 95.

Skarbnik GiM odpowiedział, że środkami w dziale 900 05 dysponuje naczelnik Wydziału 
EiZ,  z  kolei  pozycja  w  dziale  921  95  to  rewitalizacja  osiedla  na  familokach  w  latach 
2014-2015. 

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc wyjaśnił, że czekają na harmonogram prac i płatności. 

Radny Bogdan Knopik zauważył,  jaka była propozycja ZDiSK do budżetu, a jaki budżet 
został przyjęty. Różni się on prawie o 1,5 mln zł. Powiedział, że ZDiSK najbardziej został  
doświadczony  pod  względem  cięcia  etatów,  a  tak  garstka  ludzi,  która  pozostała, 
po  dosprzętowieniu,  wykonuje  naprawdę dobrą  robotę.  Dobrze by było  żeby o  ZDiSK 
pamiętać.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że ZDiSK jeszcze nigdy nie został 
z  takim  budżetem  jaki  miał  zaplanowany.  Zawsze  środki  były  dodawane.  I  teraz  też 
zapewne  tak  będzie.  Jest  prawdopodobne,  ze  jeżeli  przejmiemy  drogę  od  agencji  
to  również  będziemy  musieli  ją  zrobić,  żeby  ruszyła  inwestycja,  która  napędzi  nam 
koniunkturę. Mimo, iż są inne drogi do zrobienia, uczęszczane przez mieszkańców.

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska wystosował  wniosek,  żeby  jakiekolwiek 
wygospodarowane  środki  w  ramach  budżetu  w  2014  roku  przeznaczyć   na  remonty 
i inwestycje związane z drogami gminnymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie - głosowało 8 radnych.

Radny Bernard Strzoda zapytał na co konkretnie będzie przeznaczona dotacja na drogi 
powiatowe. 

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że na razie nie ma jeszcze konkretnych zadań. 



Radny Artur Szwed wystosował następujące wnioski
1. o  rewitalizację  na  osiedlu  w  Leszczynach  chodników  i  dróg,  łącznie  ze 

sprawdzeniem  stanu  technicznego  kanalizacji  ściekowo-deszczowej.  Ażeby 
zacząć od ich ewidencji  i opracowania planu remontów. 
Wniosek został przyjęty 6 głosami za oraz 2 głosami wstrzymującymi - głosowało 
8
radnych. 

2. o szybki remont chodnika przy gimnazjum Nr 2, gdzie na hali sportowej odbywa 
się szereg imprez gminnych. 
Wniosek  został  przyjęty  6  głosami  "za"   oraz  2  głosami  wstrzymującymi  - 
głosowało 8 radnych. 

Ad. 5
Radny Bogdan Knopik zapytał, co zamierza się zrobić z droga dojazdową do PWiK.

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc odpowiedział, że do PWiK i do złomowiska można dojechać od 
ulicy Młyńskiej i tam płyty są dobre. Problem jest z dojazdem od ulicy Armii Krajowej.

Na koniec Przewodniczący Grzegorz Płonka  odczytał  odpowiedź Straży Miejskiej  na 
zapytanie  Komisji  o  zasadność  postawienia  znaku  zakazu zatrzymywania  się  na  ulicy 
dr. Rostka. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz
             

Przewodniczący Komisji
               radny Grzegorz Płonka        


