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Protokół Nr 11/2016 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 25 stycznia 2016 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. Zapoznanie się i zatwierdzenie notatki z objazdu w terenie. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” – głosowało                       
13 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 10/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 13 radnych. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 18 stycznia odbyła się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji związane z tematem: spraw mieszkań komunalnych i socjalnych w 
Gminie. Objazd ten był zorganizowany przez Dyrektora ZGM pana Mariana Uherka. 
Przewodniczący przedstawił radnym do wglądu notatkę sporządzoną podczas tego 
objazdu, która będzie załącznikiem do niniejszego protokołu. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek przedstawił radnym krótkie sprawozdanie w tym 
temacie. Powiedział, że obecnie mieszkań komunalnych jest około 2 tys. i jest to 
wystarczająca ilość. Niestety cierpimy na brak lokali socjalnych i pomieszczeń 
tymczasowych. Obecnie w planach są  inwestycje związane z budową lokali socjalnych 
jak: ulica Szyb Zachodni czy Bełkowska 9.  
Powiedział, że obecnie możemy pochwalić się familokami, jako szczególnymi 
budynkami architektonicznymi, jednakże ich stan techniczny jest zły. Należałoby 
naprawić dachy czy elewacje, a są to koszty około 50 mln zł.  
Radny Marek Szczech zapytał jak kształtuje się wysokość czynszów z familoków.  
Dyrektor ZGM powiedział, że pieniądze z czynszów to bardzo niski procent w stosunku 
do wydatków, np.: koszt remontu jednego familoka to ok. 250 tys. zł.  
Przewodniczący RM zapytał jak kształtuje się zadłużenie lokatorów i jak się je ściąga, 
czy jest jakiś plan.  
Dyrektor ZGM powiedział, że obecnie zadłużenie sięga około 9 mln. zł, jest niższe niż 
w innych gminach pogórniczych, jednak stale wzrasta. Nie ma większych możliwości 
oddziaływania na dłużników, możemy ich tylko mobilizować. Na dzień dzisiejszy mamy 
180 wyroków. Rocznie przeprowadzamy około 6-10 eksmisji. Istnieje możliwość 
odpracowania zaległości – korzysta z tego ok 20 osób. Wobec dłużników stosujemy 
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miękką działalność windykacyjną.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał jakie są koszty egzekucji.  
Dyrektor ZGM  powiedział, że ok. 120 tys. zł  na rok. 
Przewodniczący Komisji zapytał ile w związku z tym ściągamy zaległych długów. 
Dyrektor ZGM powiedział, że kilkakrotnie więcej.  
 

Notatka z objazdu została przyjęta jednogłośnie za – głosowało   13  radnych. 
 
Ad. 3 
Omówienie materiałów na sesję. 

1) Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej GiM na 2016 rok. 
2) Przedstawiciel pracowni urbanistycznej Mirela Ruczka omówiła uchwałę                  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze 
położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej 
w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk. Wyjaśniła, że przy 
pierwszym wyłożeni do planu wpłynęła 1  uwaga, która została uwzględniona. 
Natomiast przy drugim wyłożeniu wpłynęły 3 uwagi, które zostały 
nieuwzględnione prze Burmistrza.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że w planie wprowadzono wiele zakazów                           
i nakazów tj. kolor dachów czy elewacji, co w pewien sposób ogranicza 
mieszkańców.  
Mirela Ruczka powiedziała, że ustawa nas obliguje, aby zakazy i nakazy do 
planu wpisać. Można jednak pewne rzeczy dodać, a inne zapisy złagodzić. 
Można to zrobić w ramach autopoprawki.  
Dyrektor ZGM powiedział, że miasto nam pięknieje, wkładamy w to niemałe 
pieniądze, więc czemu nie mamy odwagi, by przerzucić część działań na 
mieszkańców. 
Radny Marek Szczech dodał, że wszystkie familoki są podobne i dlatego ładnie 
wyglądają.  
Po dyskusji Komisja podjęła wniosek aby złagodzić zapisy w uchwale dotyczącej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 2, § 5.1, ppkt. 
1) i 2).   
 

3) Przedstawiciel pracowni pro-Forma Łukasz Pomykoł omówił projekt uchwały 
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnił, że pod koniec 
roku nastąpiły istotne zmiany w prawie. Analiza studium jest po to, by wskazać 
pewne wady, jednak nie powoduje tego, że studium jest nieważne. Obecnie                    
w studium ilość terenów budowalnych jest zrobiona ze znacznym zapasem. 
Przystąpienie do zmiany studium po pierwsze spowoduje konieczność zrobienia 
kilku analiz, po drugie może doprowadzić do zredukowania terenów 
budowalnych. W związku z tym, że prawo nie działa wstecz, lepiej zostawić 
studium w obecnym kształcie. 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król dopowiedziała, że na tych dokumentach 
możemy bazować przystępując do kolejnych planów.   
Radny Bogdan Knopik zauważył, że powinniśmy pochylić się nad wnioskami 
mieszkańców, nie zmieniając studium.  
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Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że może się jednak 
okazać, że paru osobom zrobimy dobrze, a wielu innym źle. 

4) Prezes Zarządu PWIK Kurdek omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie                    
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach. Dodał,                          
że sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa jest stabilna. 

5) Omówił również projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 
zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji  Czerwionka-Leszczyny. 

 
Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił radnym do wglądu pisma wysłane przez ZDiSK 
do zarządu dróg w powiecie i województwie będące wynikiem wniosków podjętych 
przez Komisję w ostatnim czasie.  
Następnie zapytał czy jest już gotowy  projekt drogi 925.  
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że na razie odbyło się 
spotkanie projektanta z sołtysami sołectw, przez które przebiega droga nr 925. Cały 
czas trwają dalsze poprawki i obmiary. Ogólne spotkanie w tym temacie odbędzie się                                    
w lutym i wtedy będzie można składać wnioski do projektu.  
 
Wnioski z Komisji: 

1. Komisja przyjęła Notatkę z objazdu w terenie (Gmina) w dniu 18.01.2016r. 

dotyczącą przeglądu zasobów mieszkań komunalnych i ewentualnych planach 

zamierzeń Gminy na 2016 r. i dalej. 

2. Komisja wniosła poprawki do zapisów uchwały dotyczącej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 2, § 5.1, ppkt. 1) i 2).   

3. Komisja ustaliła, że spotka się na dodatkowym posiedzeniu w momencie 

otrzymania do zaopiniowania projektu dotyczącego modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 925. – prawdopodobnie pod koniec m-ca lutego br.  

 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                       

                                                                              
Sylwia Gruszkiewicz      
 
 

           Przewodniczący Komisji   
 
 

         Radny Wacław Brózda 


