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Protokół Nr 12/2016 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 14 marca 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie propozycji remontów dróg, chodników itp. w ramach budżetu                      

na 2016 r.   
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” – głosowało                       
12 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 11/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawa projektu drogi 925 jest trochę 
odroczona, najprawdopodobniej będzie można zająć się tym tematem po świętach. 
Następnie odczytał odpowiedź ZDP na pismo w sprawie utwardzenia poboczy w ciągu 
DW 924. (zał. do protokołu) 
 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 

Radny Waldemar Mitura zapytał co mamy z tego, że wspomagamy oddział 
okulistyki rybnickiego szpitala. Dlaczego nie dajemy środków na szpital w Knurowie.  
Skarbnik GiM powiedział, że pomagamy, bo mamy taką możliwość.  
Sekretarz GiM powiedział, że być może knurowski szpital jest bogatszy, gdyż nie 
występuje o środki. Trzeba by było zrobić analizę, w którym szpitalu leczy się więcej 
mieszkańców naszej gminy; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 

górniczego „Dębieńsko 1”, 
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król wyjaśniła, że jest to ta sama uchwała, która 
została odrzucona poprzez uwzględnienie przez radnych uwagi mieszkanki dot. nie 
podnoszenia wysokości wałów. Uchwała trafiła do ponownego wyłożenia.                                 
W obecnym projekcie wysokość wałów pozostaje na poziomie 310 m.  
Przedstawiciel pracowni planistycznej dodał, że żadna nowa uwaga do planu nie 
wpłynęła.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że wg jego informacji NWR zamierza się 
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likwidować, upadnie i prawdopodobnie żaden z ich projektów nie wejdzie w życie. 
Dodał, że miał telefon od mieszkańców Dębieńska, którzy mają obawy, że na teren 
dawnego zwałowiska kopalni „Dębieńsko” są przywożone odpady z innych rejonów. 
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że ZOWER ma podpisaną odpowiednią 
umowę z gminą, firma przetwarza i dowozi materiał z zewnątrz. Zmienił się tam 
również plan. 

4) zmiany uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, 
zmienionej uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                     
z dnia 30 maja 2014 r., 
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że zachowujemy bonifikaty na wykup 
mieszkań, jednak ograniczamy ilość sprzedaży. 
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że zgłosili się do niej mieszkańcy, którzy 
nie mogą wykupić poddaszy zaadaptowanych przez nich na mieszkania. Należałoby 
poszerzyć zapisy programu, aby im to umożliwić.  
Dyrektor ZGM wyjaśnił, że tam gdzie są wspólnoty strychy można wykupić, tam 
gdzie nie ma wspólnot, wykupu nie ma. Temat ten należałoby rozpatrzeć 
kompleksowo przy przygotowywaniu przyszłorocznego nowego programu, gdyż 
wiąże się z tym więcej problemów;  

 Komisja podjęła wniosek, aby zobowiązać Dyrektora ZGM do przygotowania 

informacji nt. propozycji rozwiązania problemów związanych z brakiem 

możliwości wykupu przez najemców poddaszy zaadaptowanych na mieszkania; 

5) nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg Służbom 
Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach, 
Dyrektor ZDISK Piotr Łuc wyjaśnił, że jest to scalenie statutu w jedną całość                           
w związku z przekazaniem zadań z ZGM;  

6) wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego przy 
ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego kompleksem czterech garaży,                         
Dyrektor ZGM powiedział, że projekt ten jest związany z wielką inwestycją na 
zameczku, gdzie ma powstać centrum rekreacyjne i tych garaży nie może tam być. 
Dlatego musimy je wykupić, albo wybudować tym mieszkańcom garaże w nowej 
lokalizacji. Koszt wykupu to około 48 tys. zł.  

 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” został zaopiniowany przez 
Komisję pozytywnie przy 2 głosach wstrzymujących, pozostałe projekty uchwał Komisja 
zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.  
 
Ad. 4 
Dyrektor ZDISK Piotr Łuc przedstawił plan drogowych zadań remontowych                                      
i inwestycyjnych w ramach budżetu na 2016 r. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał w jakiej kolejności będą te zadania realizowane.  
Dyrektor ZDISK wyjaśnił, że będziemy starali się w jednych przetargach łączyć                          
i mikrodywany i drogi śladowe. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne to: chodnik na                   
ul. Konopnickiej -  jest zlecona dokumentacja, kanalizacja na ul. Mickiewicza -  już się 
robi, Staffa ogłosimy w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ma nadzieję, że realizacja 
tych zadań zakończy się w połowie września. Zadania inwestycyjne mogą się 
przeciągnąć ze wzgl. na dokumentację.  
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Radny Janusz Babczyński wyraził niezadowolenie, że na liście nie znalazła się ulica 
Strzelczyka w Dębieńsku. Należałoby zrobić listę zadań rezerwowych. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że  te zadania są pod środki, które mamy. Po przetargach 
być może będą jakieś oszczędności, wtedy będziemy zastanawiać się nad innymi 
zadaniami. Te zadania analizowaliśmy od kątem tego, z czym mamy najwięcej 
problemów.  
Radny Michał Stokłosa zapytał ile metrów śladówki będzie wykonane. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że 100 m drogi śladowej to ok 30 tys. zł, z kolei                            
m2 mikrodywanika to ok 22 tys. zł. Nie liczył tego dokładnie. 
Radna Izabela Tesluk zapytała co w sprawie reklamacji ul. Wiejskiej. 
Dyrektor ZDISK wyjaśnił, że dostanie ona odpowiedź na piśmie. Powiedział,                               
że mikrodywan to czasem ratowanie sytuacji krytycznej na drodze. 
Radny Waldemar Mitura zapytał: 

 czy chodnik przy ul. Konopnickiej, przy ogródkach działkowych również będzie 
wymieniony? - Dyrektor ZDISK powiedział, że na pewno będzie to ujęte                          
w dokumentacji. Chce on zrobić jak najwięcej chodnika za pieniądze, które ma;  

 czy Sienkiewicza - odcinek jednego bloku będzie w tym roku zrobiony? - 
Dyrektor ZDISK powiedział, że na razie tego w planach nie ma. Na remonty 
chodników jest 130 tys. zł i gro tych środków chce przeznaczyć na realizację 
zadań współfinansowanych ze wspólnotami. Liczy na to, że wspólnoty dołożą 
swoje, wtedy zrobimy więcej. Na razie prowadzimy oględziny chodników; 

 na ul Sienkiewicza przy terenie ZGM należałoby powiększyć zatokę i zrobić tam 
parking – Dyrektor ZGM powiedział, że swojego terenu ustąpi. Przy 
Sienkiewicza 2 jest śmietnik, którego tam nie może być i jest dla niego lokalizacja 
przy drugiej stronie ulicy. Rada dzielnicy obiecała, że się dołoży na wstępne 
prace. Dopiero jak je zaczniemy, będziemy wszystko porządkować. Trzeba tam 
zrobić nowy placyk gospodarczy i parking. Ale to dopiero w przyszłym roku; 

 zapytał ile zaoszczędziliśmy na akcji zima - Dyrektor ZDiSK powiedział, że tego 
nie liczył, bo zima się jeszcze nie skończyła; 

 poprosił, aby posprzątać teren koło Intermarche, koło płotu - Dyrektor ZDiSK 
powiedział, że właściciele Intermarche zdeklarowali się, że teren ten będą 
utrzymywać. 

Radny Ryszard Jonderko zapytał jak wygląda w ZDISK moc przerobowa. Czy wyrobią 
się w zakładanym terminie. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że myśli, że tak. Jednak np. chodniki w Leszczynach 
będzie starał się rozciągnąć w czasie. Zadania inwestycyjne mogą się przedłużyć.                   
Na pewno będą zrobione śladówki i mikrodywany.  
Radny Antoni Procek zapytał kiedy ruszą remonty dróg i łatanie dziur.  
Dyrektor ZDiSK odpowiedział, że rozstrzygnięcie przetargu będzie 22 marca. Jeżeli są 
poważniejsze ubytki to prosi żeby to już zgłaszać.  
Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że chodnik na linii Stanowice-Czerwionka,                       
za mostem, jest sukcesywnie zalewany i nie można tam przejść, gdyż robi się tam 
kałuża. Poza tym na wysokości przejścia dla pieszych gałęzie wierzby wchodzą na ten 
chodnik i przeszkadzają  przechodniom. 
Dyrektor ZDiSK odpowiedział, że jest to droga wojewódzka, ale zobaczy co da się                     
z tym zrobić. W sprawie wierzby wystąpi do spółdzielni.  
Radna Janina Binda zapytała kto mógłby zadbać o dojście do ośrodka zdrowia                        
w Czerwionce, które jest nie tylko brzydkie ale i niebezpieczne.  
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Dyrektor ZGM powiedział, że tą drogę kupuje gmina, jak już ją wykupi to wtedy ten 
teren uporządkuje. Z kolei ośrodek zdrowia zadeklarował, że za pieniądze za drogę 
zostanie odnowiony budynek. 
Radny Michał Stokłosa zauważył, że należałoby usunąć nieczynne maszty stojące 
przy parkingu obok CKE. 
Przewodniczący Komisji poprosił o informację kiedy jakie zadanie będzie robione. 
 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan drogowych zadań 
remontowych  i inwestycyjnych w ramach budżetu na 2016 r. 

 

Ad. 5  
W sprawach bieżących: 
Dyrektor ZDISK powiedział, że zainteresowani radni otrzymali na przenośnym dysku 
najbardziej aktualny projekt drogi 925. Jak na razie trwają prace nad poprawkami w 
projekcie. Część uwag została już uwzględniona. Pozostałe uwagi prosi żeby 
przekazywać do ZDiSK. Później zbierzemy to w jedną całość i przekażemy                                  
do województwa. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że razem z radnym Waldemarem Miturą 
otrzymał zaproszenie na posiedzenie Komisji Drogownictwa, Transportu, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  w powiecie rybnickim, na jutro na godzinę     
17-tą. Gdyby były jakieś zapytania do powiatu to prosi, aby do środy przekazać                        
je na piśmie.  
Radny Grzegorz Płonka zauważył, że część drzew, która rośnie na skarpie przy                    
ZS w Czerwionce jest połamana i należałoby je usunąć, gdyż stwarzają zagrożenie.  
Dyrektor ZDiSK powiedział, że są to tereny kolejowe. Dużo drzew jest tam 
oznakowanych, więc prawdopodobnie szykują się oni do porządków, ale ciężko ustalić, 
kto, kiedy i gdzie będzie to robił. Spróbuje się on czegoś dowiedzieć. 
Radny Michał Stokłosa powiedział, że jeżeli chodzi o kolej, to nie potrzebują oni 
pozwolenia na wycinkę drzew do 15 metrów od torów. 
Poinformował, że jest ogłoszony przez powiat przetarg na remont ul. Furgoła.  
Radny Waldemar Mitura zauważył, że również w okolicach zameczku                                    
w Leszczynach są oznakowane drzewa. Mieszkańcy zastanawiają się w jakim celu. 
Dyrektor ZGM powiedział, że w związku z  planowaną inwestycją drzewa zostały 
oznakowane na potrzeby projektu, gdyż wszystkie drzewa muszą być 
zinwentaryzowane.  Jest plan sadzenia drzewek, uporządkowania terenu, zrobienia 
alejek itp. 
Radna Jolanta Szejka poprosiła, żeby w powiecie poruszyć temat ulicy Palowickiej, 
która ma być robiona w przyszłym roku oraz ulicy Bełkowskiej, idącej przez wzgórze 
Ramża. 
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Wnioski z Komisji: 

1. Komisja zobowiązuje Dyrektora ZGM do przygotowania informacji nt. propozycji 

rozwiązania problemów związanych z brakiem możliwości wykupu przez 

najemców poddaszy w blokach, zaadaptowanych na mieszkania; 

2. Komisja pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowała program zadań remontowych       

i inwestycyjnych w temacie dróg i chodników gminnych w rozbiciu na dzielnice       

i sołectwa  w ramach budżetu na 2016 r. 

 

3.  Komisja zobowiązuje Dyrektora ZDiSK do wystosowania pisma do ZDW              

w sprawie naprawy odcinka (ok. 15mb.) chodnika wzdłuż drogi nr 924 w rejonie 

mostu nad Bierawką (dzielnica – Czerwionka) oraz wystąpić do Zarządcy terenu 

w tym rejonie o usunięcie gałęzi wierzby stanowiących zagrożenie dla 

przechodniów – rejon skrzyżowania ul. Furgoła z ul. Wolności (wylot). 

 

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                                  
Sylwia Gruszkiewicz      
 
 
 

               Przewodniczący Komisji   
 

                Radny Wacław Brózda 


