
Protokół Nr  37/2014

ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej 

w dniu 23 czerwca 2014 roku.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu 
Przestrzennego, Komisji  Ochrony  Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności. 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska, który powitał 
wszystkich obecnych a następnie poinformował,  że tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek aby pkt 2 obrad przenieść na koniec posiedzenia 
wspólnych Komisji. 

Ad. 3
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2014  oraz  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Następnie Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością 

drogową,
2. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością 

drogową,
3. wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości gruntowej, 
4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

położonej w Stanowicach,
5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowych,  
6. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem na rzecz 

dotychczasowego najemcy,      
7. przekazanie składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,           
8. określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których dotacja 
stanowić będzie pomoc publiczną.
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oraz projekty uchwał do wprowadzenia na sesję Rady Miejskiej w sprawie:
1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
2. przekazanie składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3. wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Po wyjaśnieniu wątpliwości i odpowiedzi na liczne pytania ze strony radnych, 
wszystkie w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 

Ad. 3
W sprawach bieżących:
Radny Bogdan Knopik zapytał czy została wyjaśniona sprawa firmy ZOWER, którą 
poruszał na kilku poprzednich Komisjach.

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń powiedziała, że firma wystąpiła o wyrażenie 
zgody na przywiezienie około 200 tys. ton kruszywa celem odzysku i uzupełnienia 
mas, które zostały wywiezione. Będzie robiony aneks do umowy. Ilość ta ma być 
przywożona od 30 lipca do 31 grudnia br. Będzie to materiał, który przeszedł 
wszystkie badania i ma atesty.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że aneks uwarunkowany jest tym, że ilość 
ta będzie przeznaczona do sprzedaży i będzie z tego procentowy zysk dla gminy.

Radny Bogdan Knopik powiedział, że cieszy się, że ZOWER podszedł do rozmów 
i do negocjacji, że gmina będzie też miała z tego coś dla siebie i prosi o informacje 
na temat wyniku rozmów. 

Przewodniczący RM Marek Profaska poruszył problem wzmożonego ruchu tirów 
na ulicy Jesionka i Zabrzańskiej. Powiedział, że  równolegle do autostrady 
przemieszczają się tzw. wanny z odpadami pokopalnianymi,  samochody te 
powodują zagrożenie w ruchu drogowym i pieszym.

Drugi problem, który poruszył, dotyczy oznaczenia pętli w Dębieńsku znakiem, 
że jest ona przeznaczona dla autobusów MZK Jastrzębie –  Zdrój. Kierowcy tego 
przedsiębiorstwa skarżą się, że  nie mają gdzie stanąć, ponieważ pętlę blokują 
autobusy MZK Tychy.

Radny Ryszard Bluszcz zapytał o możliwości finansowe ZDiSK odnośnie 
wykonania tablic z nazwami ulic w Szczejkowicach.

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że temat ten dotyczy całej gminy, a w 
budżecie środków na ten cel nie ma. Koszt takich tablic w gminie wyniósł by około 
200 tys zł. 

Radny Stanisław Breza powiedział, że w Stanowicach na ten cel przeznaczono 
ze środków funduszu sołeckiego 8 tys zł w cyklu dwuletnim i 20% dołożył ZDiSK. 
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Przewodniczący RM Marek Profaska poinformował radnych o bieżącej 
korespondencji. 
Powiedział, że zostało złożone pismo przez mieszkańca odnośnie przebudowy 
skrzyżowania w Bełku i zostanie ono omówione na następnej Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ładu Przestrzennego.

Drugie pismo, które przyszło z gminy Radzionków, zostanie również omówione na 
następnej Komisji Budżetu i Finansów.

Radny Bogdan Knopik poinformował, że na ulicy Parkowej, na przeciw cmentarza 
jest dziura w nawierzchni, prosi o interwencję w tej sprawie. Napisze również 
interpelację.
Druga sprawa dotyczy wykoszenie terenu w strefie ekonomicznej na przeciw  dawnej 
stacji  "Hubertus". 

Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń  powiedziała, że możliwe, że poszło już w tej 
sprawie pismo do Agencji. 

Przewodniczący RM Marek Profaska wystosował wniosek, aby otwierać plany 
zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie było dużo wniosków mieszkańców.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
1. Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego w  dniu 26 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie - 
głosowało 9 radnych.

2. Protokół Nr 35/2014  z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 26 maja 2014 r. został 
przyjęty jednogłośnie - głosowało 7 radnych.

3. Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w  dniu 
28 maja 2014 r.  został przyjęty  9 głosami za i 1 głosem wstrzymującym - 
głosowało 10 radnych.

4. Protokół Nr 36/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 maja 2014 r. 
został przyjęty jednogłośnie - głosowało 4 radnych.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

       Prowadzący obrady
Przewodniczący Rady Miejskiej
    Radny Marek Profaska 
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