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 Protokół Nr 24/2017 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 24 kwietnia 2017 r. 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej      
- radny Wacław Brózda, który  na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz 
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.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 23/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego z dnia 20 marca 2017 roku, został przyjęty jednogłośnie  głosami 
„za” – głosowało 13 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 

1) zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                         
ze środków budżetu gminy, 

2) przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw  zlokalizowanych                                     
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

3) przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych                           
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. 

Oraz projekty do wprowadzenia do porządku obrad sesji w sprawie: 
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar     
w obrębie Bełk, 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar      
w obrębie Przegędza. 

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poinformował na jakim etapie są wnioski złożone przez 
Komisję w sprawie parkingu przy ZS Specjalnych – pismo w tej sprawie poszło do 
powiatu oraz w sprawie zatrudnienia  w ZDISK – na dziś nie ma odpowiedzi. 
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Radny Ryszard Jonderko zapytał jak wygląda sprawa łatania dróg oraz budowa 
dróg śladowych. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc wyjaśnił, ze remonty cząstkowe zaczęły się od Stanowic, 
na razie pogoda temu nie sprzyja. Zakładaliśmy, że będzie taniej, ale w tym roku 
oferta na dany zakres zadań była wysoka. Umowa jest już podpisana. 
Jeżeli chodzi o śladówki, to do końca tygodnia zostaną pomierzone, a do końca maja 
odbędzie się przetarg. Nie będziemy narzucać wykonawcy kolejności robót. Termin 
zakończenia robót wyznaczony jest do końca października.  
Radny Janusz Babczyński poprosił, aby sfrezować pozostałości po wyciętych 
drzewach na ul. Prostej w Dębieńsku. 
Radna Grażyna Strzelecka zapytała czy ruszyło coś w sprawie możliwości wykupu 
poddaszy. 
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król wyjaśniła, że jesteśmy po analizie 
wszystkich budynków komunalnych, w których znajdują się strychy. Mamy Program 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym, przyjęty uchwałą, w którym jest 
harmonogram sprzedaży lokali mieszkalnych. Niestety poddasza zagospodarowano 
w budynkach nie ujętych w tym programie. Obecnie przygotowujemy do sprzedaży 
dwa budynki, w których są poddasza – Karola Miarki 2 i  pl. Kopernika 4. Warunek 
jest taki, że wnioski o wykup lokali musi złożyć 51% mieszkańców danej 
nieruchomości Do tego różne sprawy trzeba uregulować więc to wszystko trwa                       
i stwarza problemy.  
Radna Grażyna Strzelecka zwróciła uwagę, że zasiedlamy bloki ludźmi, którzy nie 
chcą wykupić mieszkań, mimo iż wcześniej było na bloku ponad 50 % chętnych na 
wykup. Ponadto mieszkają tam młodzi ludzie, którzy być może chcieliby taki strych 
sprzedać i wybudować dom, a nie maja takiej możliwości. Gmina nie zwróci im 
poniesionych kosztów remontu poddasza.  
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że gmina musi każdy z tych strychów 
wycenić, ponieważ w przypadku gdy najemca chciałby go zdać, może zażądać 
wymyślonej przez siebie kwoty za jego wyremontowanie. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że chodzi tu o to, że ktoś przystosował strych 
do zamieszkania i poniósł z tego tytułu koszty, a nie mówimy tu o jakiś specjalnych 
wydatkach.  
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że nikomu tych lokali nie odbieramy.  
Radny Waldemar Mitura powiedział, że mnóstwo ludzi miało obiecane, że będzie 
możliwość wykupienia tych lokali.   
Dyrektor ZGM Maria Uherek powiedział, że rzeczywiście są takie zapisy                                     
w umowach, ale nie jest to opatrzone żadną datą. Budynki te były wymienione                                 
w programie, ale program się zmienił. Nie możemy wszędzie zrobić wspólnot.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że ten problem trzeba polubownie załatwić                   
z mieszkańcami. Był już nawet złożony wniosek dot. tej sprawy. 
Radny Bogdan Knopik zapytał co z planami inwestycyjnymi, kiedy ruszą przetargi. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że ulica Konopnicka jest w toku, ul. Kałuży planowana 
jest na czerwiec. 
Radny Waldemar Mitura zapytał co z ogrodzeniem piaskownicy w parku                                     
w Leszczynach. Rada Dzielnicy nie chce jego likwidacji, chce aby zostało 
naprawione. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że ogrodzenie to wielokrotnie było dewastowane, 
obecnie zostało zamówione kilka nowych przęseł. 
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Radny Waldemar Mitura zauważył, że na ul. Ligonia ścięto kasztan, jednak 
należałoby jeszcze sfrezować pozostałości, zlikwidować łańcuch i zrobić tam miejsce 
parkingowe. 
Zapytał co z terenem obok Intermarche, nikt nie utrzymuje tam porządku (np.: 
koszenie trawy).  
Dyrektor ZDISK powiedział, że teren jest nasz i my powinniśmy go utrzymywać. 
Jednak Intermarche zdeklarowało się, że będzie to robić. To była umowa 
grzecznościowa i nie możemy niczego egzekwować. 
Radny Waldemar Mitura zapytał kiedy ruszy dalszy ciąg zabudowy solarów. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że do miesiąca. Umowa z Urzędem Marszałkowskim 
jest podpisana, załatwiamy pozwolenie na wycinkę drzew. 
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy my wydajemy zezwoleni na postawienie 
pojemników na odzież używaną. Niestety wokół tych pojemników jest straszny 
bałagan i nikt tego nie sprząta.  
Kierownik RON Roman Gorzawski wyjaśnił, że my nie podpisywaliśmy z nikim 
żadnej umowy, gdyż one nie są na naszym terenie.  
Radny Grzegorz Wolny poruszył problem braku oświetlenia na familokach. Przy 
rewitalizacji osiedla zdemontowano parę punktów oświetleniowych i one nie wróciły. 
W niektórych miejscach jest bardzo ciemno i dochodzi tam do niszczenia mienia. 
Może by zrobić na budynkach lampy na czujnik ruchu. 
Dyrektor ZGM powiedział, że będziemy robić oświetlenie, ale trzeba to przemyśleć. 
ZGM ma obowiązek oświetlić wejście do budynku i tak jest. Ponadto na każda pracę 
na familoku musimy uzyskać zgodę konserwatora zabytków.  
Przewodniczący Komisji po raz kolejny zauważył, że należy wymienić słupy 
oświetleniowe na parkingu przy ul Sportowej, gdyż pomału się sypią i stwarzają 
zagrożenie. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że ten teren jest niczyj, te punkty nie mają właściciela. 
Jednak być może znajdą się środki, żeby to zrobić.  
Radna Janina Binda poprosiła, aby naprawić schody do targowiska w Czerwionce. 
 
Komisja na posiedzeniu nie podjęła żadnych wniosków. 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała:                                                                                     

Sylwia Gruszkiewicz   
   
 

Przewodniczący Komisji  
 

                       Radny Wacław Brózda  


