
Protokół Nr 37/2014
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej

i Ładu Przestrzennego
w  dniu 25 sierpnia 2014 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. Sprawy bieżące.                             

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

Ad. 2
Protokół Nr 36/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2014  r. 
został przyjęty jednogłośnie - głosowało 8 radnych. 

Ad. 3
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
4. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym 

stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, 
5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadań na drogach powiatowych,
6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1",
7. oraz projekt uchwały do wprowadzenia na sesję w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

Powyższe projekty uchwał radni zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie. 

Ad. 4
W sprawach bieżących.
Przewodniczący Komisji przedstawił radnym bieżącą korespondencję:
1. pismo mieszkańców w sprawie naprawy ul. Cichej w Dębieńsku, 
2. pismo Pana Gembalczyka w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w rejonie skrzyżowania ulicy 26 Stycznia i Dworcowej w Bełku,
3. projekt nowego Statutu MZK Jastrzębie. 
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Do obu pism mieszkańców odniósł się dyrektor ZDISK Piotr Łuc, powiedział, 
że w sprawie ulicy Cichej to można by ją zrobić w technologii śladowej, na razie 
musimy czekać na rozstrzygnięcie przetargu. Jeżeli zaś chodzi o skrzyżowanie 
w Bełku, to sprawa ta była omawiana już nie raz, nie ma możliwości jego 
przebudowy. Poza tym nie ma tam odnotowanych żadnych zdarzeń drogowych.
Odpowiedzi na oba pisma zostaną zainteresowanym przekazane.

Przewodniczący Komisji poprosił radnych aby zapoznali się z projektem statutu 
MZK Jastrzębie. 
 
Radny Artur  Szwed  wystosował  wniosek  o  wycenę  kosztów modernizacji  ulicy 
Ogrodowej w Leszczynach.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie - głosowało 7 radnych.

Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że w pierwszej kolejności ważniejsze jest 
uporządkowanie deszczówki, bo później może zdarzyć się tak, że będziemy zrywać 
nową drogę. 

Dyrektor  ZDISK  Piotr  Łuc  powiedział,  że  deszczówka  na  terenie  Czerwionki 
i  Leszczyn  jest  w  opłakanym  stanie  i  trzeba  się  za  to  zabrać.  A wiąże  się  to 
z naruszeniem nawierzchni jezdni.  Są miejsca, gdzie przynajmniej raz na miesiąc 
zdarzają się awarie. 

Radny Waldemar Mitura stwierdził, że należałoby zobowiązać odpowiednie służby 
do  wszczęcia  procedury  inwentaryzacji  deszczówek,  żeby się  zorientować  co  na 
czym stoi. 

Dyrektor ZDISK Piotr Łuc powiedział, że na pewno trzeba by to zrobić, ale wiąże 
się  to  z  kolosalnymi  środkami.  Nie  sposób  zrobić  inwentaryzacji  kanalizacji,  nie 
czyszcząc jej. Dopiero wtedy wychodzą załamania, pęknięcia itp. 

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska  zauważył,  że  można  by  zawęzić 
inwentaryzację  do  newralgicznych  punktów.  Pytanie  na  ile  to  poprawi 
funkcjonowanie.

Dyrektor ZDISK Piotr Łuc  powiedział, że na pewno pokaże to najsłabsze punkty. 
Najlepiej by były gdyby była jedna jednostka, która odpowiadałaby za całość, miałaby 
najlepszych fachowców i najlepszy sprzęt.  

Przewodniczący RM Marek Profaska wystosował dwa wnioski:
1. aby wolne środki w budżecie przeznaczyć dla ZDiSK. Wniosek został przyjęty 

jednogłośnie - głosowało 7 radnych,
2. o  przekazanie  radnym   informacji  na  temat  możliwości   realizacji  zadań 

związanych z udrożnieniem kanalizacji  deszczowej  i  ściekowej  wzdłuż ulic, 
które nadają się do  modernizacji. (Ogrodowa, Sienkiewicza). Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie - głosowało 7 radnych.
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Radny Waldemar Mitura poprosił  aby zlikwidować pojemnik na używaną odzież, 
który  leży  przy  ogródkach  działkowych  w  Leszczynach  ul  Konopnicka.  Jest  on 
notorycznie  przewracany,  odzież  się  wala  po  całym  chodniku  i  nie  wygląda  to 
estetycznie. 

Dyrektor  ZGM  Marian  Uherek wyjaśnił,  że  sprawę  należy  zgłosić  do  wydziału 
Mienia i Geodezji. 

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło powiedział, że obecnie sprawy tych pojemników są 
regulowane. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
Radny Grzegorz Płonka
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