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Protokół Nr 29/2017 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 23 października 2017 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - 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. Informacja na temat zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych na 

drogach powiatowych w 2017 roku. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego z dnia 25 września 2017 roku, został przyjęty 9 głosami „za”,              
1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 10  radnych. 
 
Ad. 3 
Wicestarosta Marek Profaska omówił zadania remontowe i inwestycyjne wykonane 
przez Powiat na drogach i chodnikach w naszej gminie: ul. Wiejska w Palowicach,  
Ks. Pojdy w Leszczynach, Ornontowicka w Dębieńsku, Przemysłowa w Czerwionce, 
ul. Bełkowska, ul. Ks. Pojdy w Książenicach i ul. Parkowa w Czerwionce. Zrobiono 
także kanalizację deszczową, odwodnienie, oznakowanie i zabezpieczenie dróg. 
Powiat dokonał także wycinki 85 drzew na terenie naszej gminy. Ponadto 
wykonywano remonty bieżące na drogach wojewódzkich. Na wszystkie te zadania 
przeznaczono środki w wysokości 4 mln 600 tys. zł. 
Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to w 2018 r. przewiduje się wykonanie projektu 
skrzyżowania (ronda) ul. Ks. Pojdy i ul. Ligonia w Leszczynach. Dalsze plany 
przedstawi po nowym roku.   
Przewodniczący Komisji zapytał co z remontem wiaduktu w Leszczynach. 
Marek Profaska powiedział, że toczą się w tym temacie sprawy proceduralne z PKP. 
Jeżeli dogadamy się z koleją, to będzie szansa na wykonanie zadania. 
Radny Waldemar Mitura poprosił o wykonanie chodnika przy tym wiadukcie. 
Marek Profaska powiedział, że teren ten zostanie utwardzony. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał co z DW 925 i skrzyżowaniem tej drogi z ulicą      
Leszczyńską na granicy Przegędzy z Leszczynami. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że mają tam być zrobione światła inteligentne. 
Rondo tam odpada ze względów własnościowych. Nie wie kiedy remont tej drogi się 
rozpocznie – na pewno w tej perspektywie finansowej. Jest już pełna dokumentacja, 
trwają postępowania własnościowe. Wartość tego zadania to 124 mln zł. 
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Radny Ryszard Jonderko zapytał czy droga ta będzie robiona odcinkami. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że jeżeli będzie to finansowane ze środków 
unijnych to musi być zrobione  w całości. Jeżeli wydarzy się coś nadzwyczajnego,                 
to etapami z pieniędzy województwa. 
Przewodniczący RM zapytał kiedy będzie zrobiona przebudowa ul. Wiejskiej                         
w Palowicach tak, żeby połączyć ją z odcinkiem w Szczejkowicach. 
Marek Profaska powiedział, że Powiat stara się robić remonty dróg systematycznie. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że jesteśmy w trakcie opracowania 
wielowariantowej koncepcji skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Wyzwolenia. 
Następnie  województwo przygotuje dokumentację techniczną i być może zrealizuje 
to zadanie.  
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski Sołtysa Przegędzy w sprawie 
utwardzenia ul. Kamieńskiej oraz wykonania mijanek na ul. Dworcowej. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że z ul. Dworcową jest problem, ponieważ 
masowo wpływają uwagi do planu o nieposzerzanie tam pasa drogowego. Będziemy 
musieli to jakoś wypośrodkować.  
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że droga w planie zaprojektowana jest na 
całej długości, takie mijanki musimy mieć ujęte w planie zagospodarowania 
przestrzennego, gdyż wiąże się to z pozwoleniem na budowę. Jednak mieszkańcy 
nie zgadzają się na poszerzenie tej drogi. 
Radny Ryszard Jonderko przedstawił odpowiedzi jakie dostał na złożone wcześniej 
przez niego wnioski. W temacie ul. Kamieńskiej – zadanie ma być wprowadzone                         
do projektu budżetu na 2018 rok, w sprawie utwardzenia terenu przy Ośrodku 
Zdrowia - ma to zostać przekazane do ZGM w przyszłym roku,  w sprawie 
odwodnienia ul. Dworcowej i Powstańców – zadanie jest w trakcie realizacji.  
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył problem związany z niszczeniem dróg gminnych 
przez ciężkie samochody. Najczęściej są to samochody dojeżdżające z materiałami 
do budowy domów. Ignorują one postawione na drodze ograniczenia – nośność do 
3,5 tony. Zapytał czy wpływają do urzędu wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd. 
Dyrektor ZDiSK  wyjaśnił, że takie zezwolenia wydaje się przy tranzycie, a na 
znakach zazwyczaj jest napis „za wyjątkiem dojazdu do posesji”. Jeżeli chcemy 
zwiększać możliwości zabudowy, to musimy się z tym liczyć. 
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że drogi dojazdowe są ujęte w planie 
zagospodarowania ale fizycznie ich nie ma.  
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że każdy plan ma swoją prognozę finansową, 
czyli koszty jakie gmina musiałaby ponieść na wybudowanie całej infrastruktury. 
Dobrze byłoby się z tym zapoznać. 
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że my dajemy tereny pod budowę,                             
ale również cała infrastruktura spada na barki gminy. Żeby mieszkańcy mieli 
możliwość budowy, musimy takie niedogodności przełknąć 
Radna Janina Binda po raz kolejny poprosiła o naprawę schodów prowadzących      
do targowiska w Czerwionce, gdyż stwarzają one zagrożenie dla starszych 
mieszkańców.  
Radny Waldemar Mitura podziękował za lampy solarne w Leszczynach. Stwierdził, 
że dobrze by było utwardzić ul. Przedszkolną. Zapytał co z budynkiem dworca 
kolejowego w Leszczynach. 
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Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że w sprawie budynku dworca prowadzimy 
korespondencję z PKP. Próbujemy go uratować. Jeżeli się nie uda, to chce żeby kolej 
postawiła ogrzewaną wiatę na peronie. Jednak  nie wiadomo co zrobi PKP, na razie 
ten budynek jest na liście do rozbiórki.  
 
Ad. 4  
W ramach wspólnej części Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 
oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami omówiono projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących       

od dnia 1 stycznia 2018 roku, 
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
 
Wnioski  z Komisji: 

1. Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o konieczności wyremontowanie schodów 
prowadzących z chodnika przy drodze DW 924 do targowiska w dzielnicy 
Czerwionka.   

 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 

             Radny Wacław Brózda  


