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Protokół Nr 16/2016 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 22 sierpnia 2016 r. 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji - radny Janusz 
Babczyński, 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 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” – głosowało                             
10 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 15/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało  10 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany Uchwały Budżetowej                                     
GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny w zakresie branżowym Komisji.  
Wiceprzewodniczący Komisji przedstawił bieżąca korespondencję tj.: 

 pismo mieszkanki Stanowic w sprawie zmiany oznaczenia jej działki oraz działki 
sąsiedniej, z powodu czego obawia się, że na działce sąsiedniej może zostać 
wybudowana stacja paliw.  
Przewodniczący RM wyjaśnił, że dot. to terenu obok ronda w Stanowicach. 
Rozmawiał on telefonicznie z właścicielką działki sąsiadującej, która powiedziała 
mu, że w związku z tym, iż otworzono plan, istnieje powstaje możliwość 
lokalizacji tam stacji paliw. Zgłosiła już uwagę do planu. Przewodniczący 
poinformował ją, że gdy plan będzie gotowy do procedowania  zostanie ona 
zaproszona na posiedzenie Komisji i sesji. 

 odpowiedź wystosowana do mieszkanki Leszczyn na wniosek o budowę 
parkingu przy P Nr 3 w Leszczynach oraz utwardzenie dojścia do śmietnika. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek wyjaśnił, że wystosował pismo do pani 
Dzikiewicz. Jeżeli chodzi o parking to sprawa jest złożona i ewentualna realizacja 
będzie możliwa w przyszłorocznym budżecie, jeżeli chodzi o śmietnik to zadanie 
jest realizowane 

 odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzki na pismo w sprawie przeglądu 
zadrzewienia przydrożnego przy drodze nr 924. 
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 Radny Ryszard Jonderko poinformował, że otrzymał także pismo od pana 
Krawczyka z Przegędzy dot. zmiany zagospodarowania planu przestrzennego.  
Przewodniczący RM powiedział, że pismo to trafiło również do niego                                       
i odpowiedział mu, że nie przewidujemy na dziś otwierania nowych planów. 
Obiecał mu, że do tematu wrócimy, jednak musimy najpierw poukładać 
priorytety.  

 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji Komisja nie wniosła 
uwag.  
 
Ad. 4 
Radna Grażyna Strzelecka zgłosiła problem dot. wyczyszczenia rowu L4a 
biegnącego wzdłuż działek, od lasu do Intermarche w Leszczynach. Wysłała już 
pismo w tej sprawie do Spółek Wodnych, jednak Spółka odpowiedziała, że to nie ich 
teren. Zwróciła się także w tej sprawie do gminy. Zapytała czy coś w tym temacie 
drgnęło i kto to w końcu ma zrobić.  
Zgłosiła połamane puzzle na chodniku między ul. Ligonia a Morcinka, od strony 
banku. 
Poprosiła także by zrobić coś z kablem elektrycznym, który pozostał po 
zlikwidowanym kiosku na ul. Morcinka. Jest tam również suche drzewo do wycinki.  
Radny Waldemar Mitura dodał, że starsi właściciele działek nie są już w stanie 
czyścić tego cieku i nie mogą również z niego korzystać. Ponadto należałoby usunąć 
drzewo, które leży w poprzek rowu.  
 

 Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby zwrócić się do Spółek Wodnych                      
o  udrożnienie rowu przebiegającego przez ogródki działkowe w Leszczynach, 
od parku do zameczku.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że na ul. Prostej przy cmentarzu jest 
wielki dąb, z którego spadają konary, co stwarza zagrożenie.  
Radny Antoni Procek powiedział, że na ul. Kochanowskiego należałoby wyciąć trzy 
kasztany, gdyż prawdopodobnie mamy już na wycinkę zezwolenie.  
Radny Marek Szczech poruszył problem rowu przy ul. Nad Potokiem w 
Książenicach.  
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że jest to bardzo poważna sprawa, są tam 
dwa odcinki rowu, które trzeba umocnić, wymienić krawężniki i podbudowę jezdni. 
Poprosił już o wycenę tego. Boi się, że droga kiedyś wpadnie do rowu. Gdyby nie 
było na to środków, to zastanawia się nad zrobieniem wpustu ulicznego wcześniej.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał jak wygląda sprawa z parkingiem przy ośrodku 
zdrowia w Przegędzy. 
Dyrektor ZGM powiedział, że najpierw musi być projekt i środki, gdyż jest to 
inwestycja gminna.  
Radny Grzegorz Płonka stwierdził, że należałoby poprawić bezpieczeństwo                              
na skrzyżowaniu ul. Ks. Pojdy i Ligonia, chodzi o wyjazd z Biedronki. 
Radny Waldemar Mitura zauważył, że Starosta doskonale o tym wie.  
Dyrektor ZDiSK powiedział, że bez porozumienia ze starostwem nie da się tego 
zrobić, gdyż są to olbrzymie środki. 
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Radny Michał Stokłosa zapytał co się robi przy ośrodku zdrowia w Stanowicach                   
i przy ul. dr Rostka. 
Dyrektor ZGM powiedział, że przy ośrodku budujemy parking i wjazd, zamykamy go. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że przy ul. dr Rostka trwa wymiana ciepłociągu. 
Dyrektor ZGM zauważył, także że trwa wymiana okien w ośrodku zdrowia                                 
w Czerwionce, będzie robiona tam elewacja, a następnie my zrobimy drogę 
dojazdową.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                                  
Sylwia Gruszkiewicz 

 
 
 
     

Wiceprzewodniczący Komisji 
                 

                       Radny Janusz Babczyński 


