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Protokół Nr 19/2016 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 21 listopada 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 bu 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” – 
głosowało 12  radnych.           
 
Ad. 2                        

Protokół Nr 18/2016 z dnia 17 października 2016 roku, został przyjęty jednogłośnie                               
12 głosami „za” – głosowało 12  radnych. 
 
Ad. 4 

Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 
1)   zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, 
4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody 
Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament 
Biznesu”, 

5) ustalenia stawki opłat, 
6) uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, 

Radni w/w projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie. Do pozostałych projektów 
uchwał zawartych w porządku sesji Komisja nie wniosła uwag.  
 

Ad. 5  

Radny Bogdan Knopik wystąpił o wycięcie 3 drzew przy cmentarzu w Dębieńsku. 
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył problem dewastacji dróg gminnych przez ciężki 
sprzęt budowlany. Drogi są oznakowane, ale znaki nie są przestrzegane. Trzeba by 
było wystosować informację dla mieszkańców budujących się, żeby brali pod uwagę 
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to, że wzmocnimy kontrolę, jeżeli chodzi o stosowanie się do oznakowania.  
Poruszył także problem odśnieżania chodników w sołectwach. Wjeżdża na nie ciężki 
sprzęt, który odśnieżenia chodnika nie załatwia. Pług chodniki uszkadza i nie daje 
rady. Może można by użyć do odśnieżania chodników małego sprzętu.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawa chodników jest istotna i trzeba 
pomyśleć właśnie o małym sprzęcie.   
Radna Janina Binda zwróciła się  w imieniu mieszkańców o utwardzenie przesmyku 
prowadzącego od ul. Wolności do basenu. Ponadto poprosiła                                             
o dostawienie kosza na śmieci przy ul. 3 Maja na terenie wyspy. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę na fatalny stan rusztowania przy wejściu do 
zameczku. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się o wysypanie wjazdu do zameczku od                                   
ul. Ks. Pojdy. 
 
Wnioski z Komisji: 

1. Komisja przyjęła jednogłośnie stanowisko, aby w planach robót powiatowych 
na 2017r. ująć wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ks. Pojdy od zameczku do ul. 
Armii Krajowej. 

2. Komisja przyjęła aby ZDiSK na następne posiedzenie komisji przedstawił stan 
posiadania sprzętu, stopień jego wykorzystania w prowadzonych robotach 
oraz stopień jego zużycia wraz z wykazem liczby pracowników pracujących                                
w poszczególnych działach Zakładu.  

 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     
 
 
  

Przewodniczący Komisji          

   Radny Wacław Brózda 


