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Protokół Nr 6/2015 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 22 czerwca 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 5/2015 z dnia 4 maja 2015 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3 

Komisja omówiła następujące branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, do 

których uwag nie zgłoszono: 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy                            
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa 
Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na 
południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki, 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, 
Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk, 

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) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
tejże umowy, 

oraz dwa projekty uchwał do wprowadzenie na sesję RM w sprawie: 
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu 

z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej, 
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2) zmiany uchwały Nr VII/109/15 Rady miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                        
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu  z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej. 

 
Ad. 4 

Pani Irena Woźnica Przewodnicząca Komisji Drogownictwa, Transportu, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Rybniku przedstawiła 
jak kształtuje się budżet powiatu i co będzie robione w ramach remontów dróg 
powiatowych. Powiedziała, że wydatki majątkowe w zasadzie wystarczą tylko na 
remont ulicy Zabrzańskiej oraz Armii Krajowej. Jesteśmy już po przetargu na                              
ul. Zabrzańską i tuż przed przetargiem na ul. Armii Krajowej. Wzdłuż całej tej drogi 
będzie nawierzchnia bitumiczna. Na stronie internetowej ZDP jest cała specyfikacja 
tej ulicy. Mamy nadzieję, że po przetargu spadnie kwota tej inwestycji, tak jak to miało 
miejsce po przetargu na remont ul. Zabrzańskiej. Ponadto analiza potrzeb w zakresie 
dróg powiatowych będzie dokonana do budżetu przyszłego roku.  
Do zrobienie są dwa tematy, dokończenie odcinka drogi między Bełkiem                                              
a Palowicami oraz dokończenie odcinka przed rozlewnią do rejonu byłego wiaduktu -  
ul. Furgoła. 
Drogi powiatowe i tak są u nas w dużo lepszym stanie niż drogi wojewódzkie. 

Przewodniczący Komisji Wacław Brózda poruszył po raz kolejny temat braku 

przejścia dla osób niepełnosprawnych i wózków z małymi dziećmi  przez                  

ul. Ks. Pojdy do Biedronki. Przewodniczący powiedział, że po rozmowie ze Starostą 

wie, że temat jest do zrobienia, jednak należy ustalić kto jakie koszty będzie ponosił 

na linii gmina-powiat. Należy więc przygotować pismo do powiatu,  w którym gmina 

doprecyzuje, jaki ma być zakres prac i ewentualnych kosztów.  

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że cały czas temat ten rozbijał się o sprawy 

własnościowe. Z jego wiedzy wynika, że jest tam jeszcze około 2 metrów pasa 

drogowego, jednak żeby to sprawdzić trzeba wynająć geodetę, gdyż mamy różne 

mapy.  

Pani Irena Woźnica powiedziała, że musi się zapoznać z całym przebiegiem ustaleń, 

ale z tego co wie, to mają być najpierw ustalone sprawy własnościowe. Dodała,        

że dokładnie zapozna się z tym tematem i na następnej Komisji (po wakacjach), 

będzie mieć więcej informacji i wtedy przedstawi stanowisko powiatu. 

Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz po raz kolejny poruszył sprawę 

budowy chodnika przy drodze 924 w Szczejkowicach.  

Dyrektor Piotr Łuc powiedział, że faktycznie pieniądze na ten cel zostały 

przeznaczone, jednak projektant nie potrafi wywiązać się z zadania. Ma on podjąć 

decyzję czy zamierza przekazać nam dokumentację, czy zrezygnuje z tego zadania 

w ogóle. Współpraca z ZDW jest na tyle trudna, że projektanci nie wyrabiają.    

Radny Ryszard Jonderko zauważył, że pobocze dla pieszych na Armii Krajowej, 

nawet z oczkami, w zimie nie spełni swojego zadania, gdyż nie będzie widoczne.  

Pani Irena Woźnica powiedziała, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, lepsze od 

chodnika, gdybyśmy poszli na całkowite odwodnienie z krawężnikiem nie mielibyśmy 

tej inwestycji z powodu wysokich kosztów.  

 

http://www.starostwo.rybnik.pl/komisje/komisja-drogownictwa-transportu-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego
http://www.starostwo.rybnik.pl/komisje/komisja-drogownictwa-transportu-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego
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Radny Ryszard Jonderko odniósł się jeszcze do współpracy pomiędzy ZDP a ZDW. 

Konkretnie chodzi o wykonanie chodnika przy ul. Leszczyńskiej w Przegędzy, przy 

drodze 925. Kończy się on po prostu barierką.  Żeby pieszy mógł przejść na ulicę 

Mikołowską, np. na przystanek musi wejść na jezdnię. Nie ma połączenia chodnika 

przy drodze powiatowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej.  

Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził, że bardzo dobrze, iż powiat chce 

robić kolejne ważne drogi tj. ul. Palowicką w Bełku oraz ul. Furgoła                                   

w Czerwionce. Poinformował również, że na ul. Wiejskiej w Palowicach zabrakło 

około 100 metrów chodnika, żeby dojść przynajmniej do przystanku autobusowego. 

Tego zadania nie dokończył powiat. Ponadto nie była tam robiona nawierzchnia i jej 

załamania powodują zalewiska, co również należałoby zrobić.  

Radny Marek Szczech dodał, że także w Książenicach należałoby dokończyć 

chodnik przy ul. Ks. Pojdy – około 100m. Natomiast jeżeli chodzi o drogi powiatowe, 

to przy ul. Klimka w ogóle nie ma chodnika, a nawierzchnia jest tam w stanie 

rozkładu. 

Pani Irena Woźnica powiedziała, że dyrektor po objeździe dróg doskonale sobie 

zdaje sprawę ze stanu faktycznego i wie, że ta droga wymaga absolutnej 

przebudowy.  

Radny Waldemar Mitura dodał, że temat dojścia do Biedronki powinien być 

potraktowany jako sprawa pilna, bo jest to gehenna dla matek z wózkami i osób 

niepełnosprawnych. 

Druga sprawa, którą radny poruszył, dotyczy przejechanych zwierząt na drogach 

powiatowych. Jest problem z ich szybkim usunięciem. Należałoby to jakoś 

rozwiązać! 

Dyrektor ZDiSK powiedział, że każdy odpowiada za swoje – powiat i gmina 

odpowiadają tylko za swoje drogi. Nie zawsze ZDiSK jest w stanie to usunąć, nie 

pracujemy 24 h na dobę, choć w miarę możliwości usuwamy padlinę również                   

z dróg powiatowych. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że dobrze by było dać mieszkańcom  

informację, gdzie w takim wypadku należy zadzwonić. Może należałoby ustalić 

numer interwencyjny?!. 

Radny Bogdan Knopik podziękował za dobrą współpracę z Powiatem i odważne 

decyzje. Zwrócił jednak uwagę na to, żeby kontrolować wykonawstwo, jako przykład 

podał ul. Jesionka, gdzie chodnik już jest zepsuty i po dwóch latach trzeba by go było 

przebudować. Trzeba by było zrobić również ul. Przemysłową, która pierwotnie miała 

być zrobiona przez Karbonię.  

Pani Irena Woźnica powiedziała, że na ul. Zabrzańskiej, mimo dużego obniżenia 

ceny, jest jeden z najlepszych wykonawców w drogownictwie.  

Powiedziała, że czystość dróg znacznie się poprawiła. Powiatowi udało się zakupić 

zamiatarkę i czyścimy nawet drogi wojewódzkie. A w przyszłym roku powiat zamierza 

zakupić wysięgnik, który mógłby zmieść do 1,5 m chodnika.  

Dodała, że zostały zrobione również dwa ważne dla mieszkańców zadania – tj. za 

przejazdem kolejowym na ul. Furgoła wjazd w stronę kopalni Dębieńsko oraz odcinek 
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pasa drogowego przy cmentarzu.  

Poprosiła w swoim imieniu o zagospodarowanie rond. Zjazdy z rond należą do 

właściciela autostrady, a ten nie zrobi nic. Razem z Burmistrzem doszli do wniosku 

by wystąpić o przejęcie w użyczenie tych dwóch rond i je małymi środkami 

zagospodarować.  

 
Ad. 5.  

W sprawach bieżących po raz kolejny zostało przedstawione pismo pana 
Gembalczyka dotyczące przebudowy skrzyżowania w Bełku. Komisja jednogłośnie 
podjęła wniosek, aby zaprosić tego pana na następne posiedzenie Komisji tj. we 
wrześniu, celem ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy. 
 
Na końcu Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej na 2015 rok oraz                   
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także sprawozdanie finansowe Gminy                             
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokołowała:                
Sylwia Gruszkiewicz                   
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji 
 

Radny Wacław Brózda 


