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 Protokół Nr 25/2017 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 22 maja 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 24/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego z dnia 24 kwietnia 2017 roku, został przyjęty jednogłośnie  głosami 
„za” – głosowało 10 radnych. 
 
Pracownicy Wydziału Mienia i Geodezji przedstawili problem związany                                        
z koniecznością zmiany nazw ulic. Wyjaśnili, że po przeprowadzonej analizie, 
zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych, 
powinniśmy zmienić nazwy trzech ulic: Kruczkowskiego, Waryńskiego                                         
i  Zawadzkiego.  Procedura ta przewiduje konsultacje społeczne  z mieszkańcami 
dzielnic, których zmiany dotyczą. Dobrze byłoby wytypować do Komisji zajmującej 
się zmiana nazw ulic radnych z tych dzielnic.  Podczas konsultacji będą przyjmowane 
wolne wioski i sugestie mieszkańców.  
Prowadzone są jeszcze dyskusje z IPN w sprawie dwóch innych ulic: 26 Stycznia                    
i Czynu Społecznego.  
 
Radny Leszek Salamon zauważył, że parę lat temu Rada podjęła uchwałę,                               
dotyczącą pisowni ulic, a mianowicie: same nazwisko bez imiona!. Nie powinno tak 
być. Należałoby zmienić uchwałę i zrobić wszystko, żeby imiona do nazw ulic 
powróciły. Nazwy te w dużej mierze dot. ludzi zasłużonych dla Ojczyzny i Śląska. 
   
Ad. 3 

Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 

komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy, 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu 
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górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów                             
i Dębieńsko, 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”.  

 
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 

Radny Ryszard Jonderko po raz kolejny poruszył sprawę konieczności budowy 
parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy, tym bardziej, że prawdopodobnie 
zostanie tam nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 
Radny Leszek Salamon wyjaśnił, że ministerstwo wycofało się z pomysłu, ażeby 
przenieść  udzielanie opieki zdrowotnej do szpitali w dni wolne i święta. 
Rany Marek Szczech poinformował, że firma, która przeprowadzała remont torów 
kolejowych w okolicach Książenic/Czuchowa, postawiła tam znak, że droga jest 
ślepa. Remont się skończył, a znak nadal stoi!. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że nie przypomina sobie, by było w tym 
temacie jakieś uzgodnienie, nie wie czy firma ma na to zgodę.  
Radny Marek Szczech poprosił, by postawić znak ustąp pierwszeństwa na 
utwardzonym z funduszu sołeckiego łączniku ulic Powstańców i Zielonej. Poprosił  
też o wyczyszczenie chodnika przy ul. Brzozy, gdyż bardzo on zarósł.  
 
Wnioski Komisji: 
 

1. Komisja podjęła wniosek o zwiększenie powierzchni utwardzonej dla 

parkowania samochodów, przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 

 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała:                                                                                     

Sylwia Gruszkiewicz   
   
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 
 

                       Radny Wacław Brózda  


