
Protokół Nr 38/2014
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej

i Ładu Przestrzennego
w  dniu 22 września 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  zapoznała się z prezentacją w zakresie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia  opinii  do  zweryfikowanej  propozycji  Planu  Aglomeracji  Czerwionka-
Leszczyny przedstawioną przez Pawła Łabaj z Głównego Instytutu Górnictwa.

Radny Marek Profaska pytał czy gmina odchodzi od planowanego zakresu budowy 
kanalizacji.
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że gmina nie odchodzi 
od planów  jest to dostosowanie do stanu obecnego, zgodnie z przepisami należy 
co 2 lata dokonać analizy stanu faktycznego.
Paweł Łabaj dodał, że w dowolnym momencie można dokonać zmian, natomiast 
obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy co dwa lata. 

Następnie Komisja omówiła kolejne projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 
3) udzielenia dotacji celowej 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,

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 
w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach,
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5) wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
7) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
8) udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Rybnickiemu  z  przeznaczeniem 

na realizację zadań na drogach powiatowych.

Powyższe projekty uchwał radni zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie. 
  
Ad. 4
Radny Antoni Procek poinformował o problemach z posprzątaniem drogi 
po wypadku, który miał miejsce w Czuchowie. Po monitach droga została 
posprzątana, ale w soboty i niedziele kiedy nie pracują wszystkie służby jest z tym 
problem.
Radny Waldemar Mitura pytał o finał konfliktu związanego z przejazdem 
ul. Przedszkolną  w Leszczynach.
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że sprawa jest rozwiązywana. Z uwagi 
na zagmatwane sprawy własnościowe jest to trudny temat.
Radny Marek Profaska zgłosił problem z obniżonymi studzienkami przy ul. Chopina 
w Leszczynach w rejonie budynku nr 6.
Radny Artur Szweda ponowił temat budowy chodnika od przejścia dla pieszych 
w kierunku pawilonu Biedronka w Leszczynach.      

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o ponowne zainteresowanie się sprawą 
budowy dojścia od przejścia dla pieszych w kierunku pawilonów mieszczących 
się przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach.

Przewodniczący Komisji zgłosił potrzebę remontu chodnika (od Domu Kultury 
w kierunku tartaku w Leszczynach) oraz likwidacji zalewiska (obok Zespołu Szkół 
w Czerwionce oraz przy ul. Chopina  w Leszczynach).

W związku z powyższym zgłoszeniem Komisja podjęła następujące wnioski:
1) rozeznanie przyczyn i  zlikwidowanie zalewiska na odcinku drogi obok 

Zespołu Szkół w stronę dworca PKP w Czerwionce. 

2) ponownie  zgłoszono  potrzebę  remontu  chodnika  przy  ul.  Ks.  Pojdy 
w Leszczynach (od Domu Kultury w kierunku tartaku). 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała:
Alina Kuśka

Przewodniczący Komisji

Radny Grzegorz Płonka
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