
1 

Protokół Nr 34/2018 
z posiedzenia Komisji  Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 19 marca 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  

1) Protokół Nr 33/2018 z Komisji  Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego                         
z dnia 19 lutego 2018 roku, został przyjęty 8 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” – głosowało  radnych. 

 
Ad. 4  
Naczelnik Wydziały PGN Lucyna Król przedstawiła radnym informacje dot. granic 
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 
Wyjaśniła, że cała korespondencja z parkami toczy się od 2006 r. W 2010 r. firma 
zewnętrzna zrobiła dla nas opracowanie granic Parku wraz z uzasadnieniem. Została 
w nim przeprowadzona nowa granica parku, tak aby wyłączyć wskazane przez nas 
obszary w sposób ciągły. Obecnie Dyrekcja Parku chce, aby udostępnić im 
dokumenty z 2010 r. jeszcze raz. Opracowanie to zostało wykonane m.in. na 
podstawie naszego Studium czy Ustawy o ochronie przyrody. Dodatkowe zmiany 
przebiegu granic wiążą się z  koniecznością opracowania nowego uzasadnienia. 
Prowadzone są rozmowy również z innymi gminami, które nie zaopiniowały 
pozytywnie Uchwał Parku. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie                                 
z przedstawicielami Parku. 
Radny Leszek Salamon powiedział, że Dzielnica Leszczyny Stare w całości była na 
terenie Parku. Nie ma uzasadnienia dlaczego granicą miałaby być ul. Powstańców, 
gdyż mamy tam walory przyrodnicze. Do tego proponowane były trzy granice Parku. 
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że wyłączona z Parku byłaby tylko część 
dzielnicy. Poza tym te trzy granice poszły jako propozycje. Jednak dopiero                             
po dyskusji z Parkami będzie można coś ustalić.  
Radny Leszek Salamon dodał, że park nie przeszkadza niczemu, a zwiększa 
atrakcyjność okolicy. Może kiedyś, gdy Karbonia miała wydobywać, granice Parku 
miały być ograniczone. Na dzień dzisiejszy dzięki dobrze opracowanemu Studium                  
z powodu Parku nie będziemy mieli problemów.  
Naczelnik PGN powiedziała, że jak na razie Park nam nie przeszkadza, ponieważ 
nie jest wprowadzony plan ochrony Parku. Jednak, gdy plan ochrony wejdzie                          
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w życie, to może się to zmienić.  
Przewodniczący Komisji odczytał pismo Sołtysa Przegędzy dot. wyłączenia 
Przegędzy z granic Parku. 
Naczelnik PGN powiedziała, że na dziś Park chce dokumenty z 2010 r. Mamy 
udostępnić im o jakie granice nam chodzi i jakie jest tego uzasadnienie. Na razie 
musimy mieć bazę. A jakie obostrzenia będą nam narzucone, tego musimy się 
dowiedzieć i to przedyskutować. Najlepiej wypracować wspólne stanowisko Rady 
przed spotkaniem z przedstawicielami Parku. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że kolejnym etapem po sesji 
nadzwyczajnej miało być właśnie spotkanie w sprawie omówienia nowych granic. 
Miały być przygotowane odpowiednia materiały.  
Naczelnik PGN powiedziała, że każdy radny dostanie na płycie opracowanie z 2010 
roku, w którym są przedstawione trzy propozycje granic Parku. Zagadnienie                        
to powinien także omówić wydział, który pracuje na ustawie o ochronie przyrody – 
ZKO. Można także zaprosić eksperta w tej dziedzinie mecenasa Aleksandra 
Żukowskiego i porozmawiać z nim o tym, czym są walory przyrodnicze.  
 
Ad. 3                 

Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:       

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 - 
Skarbnik G i M powiedział, że na dziś nie ma w uchwale żadnych zmian dot. 
Komisji, jednak na pewno będzie 60 tys. zł na inwentaryzację dróg, kawałek 
śladówki na ul. Zabrzańskiej oraz likwidację dzikiego wysypiska śmieci                             
na ul. Polnej, za garażami w Leszczynach. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że należy kontrolować, kto te śmieci tam 
pozostawia i odpowiednio karać tych mieszkańców. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że na osiedlu mamy i kontrolę                        
i kamery, a i tak nie potrafimy upilnować ludzi.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że w takim wypadku trzeba zawnioskować 
o  częstsze kontrole tych miejsc przez SM. 
Radny Ryszard Jonderko dodał, że dobrze by było dać w  miejscu tego 
wysypiska tabliczkę ostrzegawczą albo barierkę uniemożliwiającą wjazd. 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
Chodzi tu o przeniesienie siedziby Biblioteki w Książenicach ze Szkoły 
podstawowej do ośrodka zdrowia. 

3) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
– chodzi tu o ośrodek zdrowia w Dębieńsku. Dentysta chce wynająć dodatkowo 
pomieszczenie i rozbudować swoją działalność.  

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej – uchwała 
dot. terenu za Białym Domem w Czerwionce. Właściciel restauracje chce ten 
teren wykupić i go zagospodarować. Jest to zasadne, gdyż nie można tam nic 
wybudować z powodu infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa, 
gazociąg), teren jest mało przez nas koszony, a właściciel restauracji o niego dba                            
ze względu na widok.  
Radny Jerzy Kapszewicz stwierdził, że nie powinniśmy się pozbywać ziemi,                      
a na tym miejscu moglibyśmy wybudować np. bezobsługowy płatny parking.  
Radny Michał Stokłosa powiedział, że w takim razie musielibyśmy wszędzie 
zrobić płatne parkingi.  
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Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że rada Dzielnicy Czerwionka Karolinka 
wyraziła zgodę, aby to zbyć. Jest to wizytówka naszej gminy i będzie dobrze gdy 
ktoś o ten teren zadba. 
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że należałoby także zagospodarować 
teren przy USC. 
Naczelnik Wydziału IR Grzegorz Kowalski powiedział, że Tauron ma tam 
swoje sieci, zagospodarowanie tego wiąże się z ogromnymi kosztami. 
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywie przy jednym głosie 
wstrzymującym 

 
Ad. 4 
Radny Waldemar Mitura poinformował, że 1 marca odbyła się wizja w terenie przy   
ul. Dworcowej dot. budowy parkingu w tym miejscu. Teraz chciałby, aby Komisja 
wystosowała wniosek o wykonanie dokumentacji tego parkingu. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że takie spotkanie powinno odbyć się także                
w jego obecności i powinien zostać o tym powiadomiony. Szkoda, że tak się nie 
stało. Poza tym musimy brać pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców                       
i wg niego najpierw powinno się zrobić parkingi przy ośrodkach zdrowia                                 
w Leszczynach i Przegędzy.  
Radna Grażyna Strzelecka także zapytała dlaczego nikt nie powiadomił o tym 
spotkaniu pozostałych radnych z Leszczyn. Także wg niej priorytetowym jest parking 
przy ośrodku zdrowia, gdyż korzystają z niego wszyscy mieszkańcy Leszczyn.  
Przewodniczący Komisji poruszył temat dot. psich odchodów. Jak zwykle o tej 
porze roku toniemy w psich odchodach. Dobrze, że są kosze z woreczkami, jednak 
nie wszyscy mieszkańcy z nich korzystają. Należało by postawić na edukację 
mieszkańców oraz na częstsze kontrole i patrole SM.   
 
Wnioski z Komisji: 

1. Komisja podjęła wniosek o przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej 
propozycji parkingu przy ul. Dworcowej w Leszczynach.  

 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz  
   
 
 
 

Przewodniczący Komisji      

  Radny Wacław Brózda  


