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Protokół Nr 3/2015 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 23 lutego 2015 r. 
 
  

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście          
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Wacław Brózda, 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. Informacja na temat współpracy z Powiatem Rybnickim w zakresie 

drogownictwa. 
5. Sprawy bieżące.                  

  
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, „za” – głosowało                       
12 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 2/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3 
Prezes PWIK Bogusław Kurdek omówił wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wyjaśnił, ze podwyżka wyniesie niecałe 2%. 
Powiedział, że ceny skalkulowane są tak, aby firma mogła funkcjonować. Przedstawił 
istotne koszty jakie firma ponosi oraz wyjaśnił jakie składniki mają wpływ na cenę.  
Przewodniczący Komisji Wacław Brózda zapytał jakie są straty na sieci? 
Prezes PWIK powiedział, że w 2014 roku wyniosły one niecałe 16% i jest to bardzo 
dobry wynik, gdyż zaczynaliśmy w granicach 38%-40% strat na sieci.  
Przewodniczący Komisji zapytał ile sieci trzeba by było jeszcze wymienić? 
Prezes PWIK powiedział, że najważniejsze odcinki są już wymienione.  
Radny Janusz Babczyński zapytał jaka jest skala nieuczciwości wśród odbiorców 
wody? 
Przewodniczący Rady Nadzorczej PWIK Piotr Zniszczoł powiedział, że firma 
prowadzi bieżący monitoring zaległości. Ilość faktur po terminie zmniejsza się. 
Również nieuczciwe pobieranie wody zmniejszyło się.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy po wybudowaniu kanalizacji w dzielnicy 
Leszczyny Stare  nadal odnotowujemy wzrost ilości oddawanych ścieków.  
Prezes PWIK powiedział, że jak wybudowano tam kanalizację, to miało być 
podłączonych 390 gospodarstw. Do dziś podłączyło się 95%. Ilość odprowadzanych 
ścieków jest mniej więcej na tym samym poziomie. Rok temu była gruntowna 
kontrola, łącznie z zadymianiem. Po kontroli sprawdzono 5 adresów, z czego                   
3 uchylały się od płatności.  
Skarbnik GIM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie: 
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1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  
       w zakresie dotyczącym Komisji. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy są środki na dokończenie zadań w WPF? 
Skarbnik wyjaśnił, że zachodzi zgodność pomiędzy Uchwałą Budżetową a WPF. 
 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła projekty uchwał w sprawie:  
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustaleniami stawki opłaty, 
2) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                             

w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości                            
i porządku w gminach, 

3) określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Radny Marek Szczech zaproponował wniosek aby przygotować zestawienie 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według 
nieruchomości, w rozbiciu na ilość mieszkańców zamieszkujących dane 
gospodarstwo.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych. 
 
Komisja omówiła również pozostałe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej –                                
uwag nie zgłoszono.  
   
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji Wacław Brózda stwierdził, iż Komisja powinna 
wypracować model współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rybniku. 
W posiedzeniu komisji uczestniczył Wicestarosta Powiatu Rybnickiego dr Marek 
Profaska. Nie przybyli na spotkanie zaproszeni goście w osobach: Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych p. B. Simona oraz Przewodniczącej Komisji DTBiPP 
Rady Powiatu Ziemskiego Rybnickiego p. I. Woźnica. 
Wicestarosta Marek Profaska powiedział, że jak najbardziej potrzebny jest model 
współpracy pomiędzy gminą a powiatem. Nakreślił zakres prac jakie powiat chce 
realizować w 2015 r. na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Omówił 
wstępnie plan zadań na obecną kadencję, jakie stoją przed powiatem. 
Następnie Komisja omówiła szereg tematów związanych z drogownictwem na styku 
nadzoru powiatu i gminy. Omówiono sprawy dokończenia budowy chodników            
w różnych miejscach w gminie tj.: 

 przy ul. Wyzwolenia w Stanowicach, 

 przy ul. Ks. Pojdy w Książenicach, 

 przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach Starych, przy Zespole Szkół, 

 przy ul. Armii Krajowej, 

 przy ul. Leszczyńskiej do przystanku autobusowego Przegędza Rybnik.  
Omówiono niektóre aspekty związane z przebudową chodnika i modernizacją 
przejścia dla pieszych na ulicy Ks. Pojdy, koło Biedronki w dzielnicy Leszczyny.  
Komisja zaproponowała wniosek, aby zorganizować w tym temacie spotkanie 
przedstawicieli: Komisji, Zarządu Dróg Powiatowych oraz ZDISKu.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych. 
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Ponadto Komisja zdecydowała aby cyklicznie co kwartał zapraszać na posiedzenia 
Komisji przedstawicieli powiatu.  
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda przedstawił uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni 
Raciborskiej w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 
dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat za przejazdy autostradą A-1 na 
odcinku Sośnica (Gliwice) – granica państwa (Gorzyczki). Komisja zdecydowała, 
żeby przygotować taki projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.  
 
Wnioski: 

 Wydział GO przygotuje zestawienie deklaracji o wysokości opłat                       
z poszczególnych nieruchomości  wg ilości mieszkańców zamieszkujących 
dane gospodarstwo domowe. 

 ZDiSK ustali termin spotkania roboczego w sprawie modernizacji przejścia dla 
pieszych na ulicy Ks. Pojdy (dojście do kompleksu sklepów) – umożliwienie 
przejścia dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Udział w spotkaniu 
przedstawicieli zarządu dróg powiatowych, ZDiSK w Gminie oraz członków 
komisji GKiŁP. 

 Kwartalnie zapraszać na posiedzenia komisji GKiŁP przedstawicieli z powiatu. 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                
Sylwia Gruszkiewicz                   
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Radny Wacław Brózda 


