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Protokół Nr 31/2018 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 22 stycznia 2018 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego z dnia 20 listopada 2017 roku, został przyjęty 10 głosami „za”                         
i  2 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 12  radnych. 
 
Ad. 3 

1) Zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022" – 
Kierownik RON Roman Gorzawski wyjaśnił, że ze względów proceduralnych 
uchwała ta będzie wycofana z porządku obrad najbliższej sesji, Rada będzie 
ja podejmować na sesji marcowej. 

2) uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach        
z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad obciążania oraz 
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących 
uprawy rolne -  Roman Gorzawski wyjaśnił, że jest to stara uchwałą, której 
niektóre zapisy ze względu na zmianę przepisów już nie obowiązują i dlatego 
należy ją uchylić.  

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Do pozostałych 
projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji odczytał pisma mieszkańców, które wpłynęły do Komisji                
w ostatnim czasie. 

 Pismo mieszkańca Przegędzy sprawie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego  w sołectwie - pismo zostało przekazane do Wydziały 
branżowego celem rozpatrzenia. 

 Pismo mieszkańca Czerwionki w sprawie spadających dachówek z dachy 
familoka przy ul. Wolności. 
Pracownik ZGM Jolanta Kokowska powiedziała, że na każde takie zgłoszenie 
zakład natychmiast reaguje. Nie zna osobiście tej sprawy, ale na następną 
Komisję zostanie przygotowane wyjaśnienie.  



2 

 Pismo mieszkańca Leszczyn w sprawie utworzenia stanowiska ds. równego 
traktowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Sekretarz GiM Justyna Domżoł wyjaśniła, że taka informacja wpłynęła do 
wszystkich radnych. Jednak takiego stanowiska nie może stworzyć ani Rada                                
z powodu braku kompetencji, ani Burmistrz. Sprawa ta nie dotyczy w żadnym 
wypadku radnych i w takim kierunku pójdzie odpowiedź. Dodała, że nie jest to 
skarga w rozumieniu KPA. 
Przewodniczący RM zapytał czy takie stanowisko istnieje w powiecie?. 
Sekretarz GiM  powiedział, że nie. Było kiedyś rządowe, ale zostało 
zlikwidowane. Tymi sprawami zajmuje się Kodeks pracy i każdy ma prawo 
zwrócić się do sądu pracy.  
Pismo do zostało skierowane do omówienia przez Komisję Prawa Porządku  
Publicznego i Współpracy z Samorządami. 

 
Następnie omówiono sprawy związane z bieżącymi remontami oraz akcją zima. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że jest na etapie przygotowania wykazu 
zadań remontowych na najbliższy rok. Jesteśmy w trakcie przygotowywania 
dokumentacji oraz przetargów. Jeżeli chodzi o akcję zima, to rolnicy raz wyjechali               
do odśnieżania. Póki co zimy nie ma.  
Radny Waldemar Mitura poprosił o wyrównanie i uzupełnieni płytek w chodniku przy 
ul. Kopernika 3. 
Prosi także, żeby zgrabione w okresie jesiennym przez pracowników liście, były jak 
najszybciej zbierane. 
Prosi, aby zrobić objazd i sprawdzić w jakim stanie są stare słupy oświetleniowe,                
czy nie zagrażają bezpieczeństwu 
Dyrektor ZDiSK  powiedział, że jeżeli chodzi o słupy, to trwają rozmowy z Tauronem 
w tym temacie, gdyż jest to ich majątek. Tauron deklaruje wymianę na terenie 
Leszczyn 130 słupów, my będziemy się przymierzać do tego, żeby na terenie dzielnic 
wymienić oprawy na ledy, przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. 
Radny Jerzy Kapszewicz poprosił, aby posypywać utwardzone skrzyżowania. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że skrzyżowania i wzniesienia są posypywane.  
Radny Antoni Procek zapytał co ze zniszczoną wiatą na przystanku w Czuchowie 
koło Koksowni. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że toczy się w tym temacie sprawa o odszkodowanie                 
od sprawcy kolizji, który tą wiatę uszkodził.  
Radna Janina Binda zapytała czy można coś zrobić, żeby samochody nie jeździły 
zbyt szybko ulicą Wolności. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że tam nie może być mowy o progach zwalniających, 
gdyż wskutek wstrząsów ucierpią na tym familoki. Najlepiej interweniować u policji                
o kontrole tego obszaru. 
Radny Grzegorz Płonka stwierdził, że należałoby się zwrócić do ZDP o  wyrównanie 
chodnika przy ul. Ks. Pojdy od Domu Kultury do wiaduktu, w newralgicznych 
miejscach.  
Radny Marek Szczech zapytał w czyjej gestii jest naprawa kostki pod wiaduktem 
kolejowym w Książenicach. Wybijają tam wody gruntowe, poza tym jest ona 
rozjeżdżona przez ciężki sprzęt. Należałoby dogadać się ze Spółka Wodną.  
Dyrektor ZDiSK powiedział, że dobrze by było zorganizować tam wizję w terenie 
wraz z przedstawicielami Spółki Wodnej. Budowa w tym miejscu odwodnienia                    
to potężne pieniądze. 
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Radny Michał Stokłosa zapytał, czy w związku z decyzją dot. przebudowy mostu               
w Bełku, będą podjęte w tym roku jakieś działania. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że nie mamy na to środków, koszt tego zadania to około 
1 mln. zł. Poza tym czeka nas jeszcze przebudowa mostu przy ul. 3 Maja.  
Radna Grażyna Strzelecka po raz kolejny zgłosiła konieczność zamontowania 
oświetlenia przy Przedszkolu Nr 3 oraz remontu chodnika prowadzącego do tego 
przedszkola.  
 
  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 

             Radny Wacław Brózda  


