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Protokół Nr 39/2014 
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 3 listopada 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                          
7  radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół Nr 38/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 22 września 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie - głosowało 9 radnych.  
 

Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami 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) zmiany  uchwały  dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą 

kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej  w Czerwionce-Leszczynach, 

4) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej 
przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej                      
w Czerwionce-Leszczynach, 

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 
6) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 
7) przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                

i urządzeń kanalizacyjnych będących  w posiadaniu PW i K Czerwionka-
Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2015 – 2017”, 

8) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach, 
Lucyna Król Naczelnik Wydz. PP przedstawiła autopoprawki do projektu planu,    
a następnie omówiła uwagi zgłoszone do planu, które nie zostały uwzględnione 
przez Burmistrza G i M, 

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar      
w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku, 

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar       
w obrębie Leszczyny  i Przegędza, 

Powyższe projekty jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie 9 głosami „za”.   
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Do pozostałych projektów ujętych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.  

 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił kolejne pismo p. Gembalczyka dot.                   

ul. 26-Stycznia w Bełku. 

Radny Artur Szwed po raz kolejny poruszył kwestie budowy dojścia od przejścia dla 

pieszych  do pawilonów mieszczących się przy  ul. Ks. Pojdy w Leszczynach. 
 

Komisja jednogłośnie 9 głosami „za”, 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 podziękował za współpracę w trakcie kończącej  się            
VI kadencji Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka 
 
                Przewodniczący Komisji 

                 Radny Grzegorz Płonka 

 
 


