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Protokół Nr 37/2018 
z posiedzenia Komisji  Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 21 maja 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 36/2018 z Komisji  Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego                
z dnia 16 kwietnia 2018 roku, został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”-głosowało 
12 radnych.  
 

Ad. 3  

Komisja omówiła projekty branżowe projekty uchwał w sprawie:  
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                     

z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2018 – 2022”, 

4) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy. 

Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad nie zgłosiła uwag.  
 

Ad. 4  

Radny Ryszard Jonderko poinformował,  że 9 maja była wizja w terenie przy 
Ośrodku Zdrowia w Przegędzy. Brali w niej udział Burmistrz GiM, przedstawiciele 
ZDiSK i ZGM oraz on. Powiedział, że parking został tam powiększony, ale to nie 
wystarczy, poza tym spowodowało to brak możliwości wyjazdu. Powiedział,                         
że parking należałoby jeszcze powiększyć i chciałby zawnioskować o środki na to 
zadanie. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że zadanie to prowadził ZGM i wg niego nie powinno 
dojść do jego realizacji.  Jednak powiat nie wniósł uwag do projektu i formalności 
zostały dokonane. Droga manewrowa powinna mieć 5 m szerokości, a ma jedynie 
3m. Koszty ulepszenia tego parkingu to około 40 tys. zł. 
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Przewodniczący Komisji powiedział, że wg wypowiedzi sołtysa na dzień dzisiejszy 
ten parking jest wystarczający. 
Dyrektor ZGM powiedział, że miał na to 17 tys. zł i zrobił parking taki, na jaki mu 
środków starczyło.  Na pewno nie ma ty kwestii niezgodności z prawem.  
Przewodniczący Komisji dodał, że w gorszym stanie jest parking przy Ośrodku 
Zdrowia w Leszczynach, gdyż jest tam pełno dziur. Poza tym jest tam bród                                          
i brzydota, do tego straszy śmietnik. 
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że na ul Strażackiej od ul. Furgoła jest 
dywanik asfaltowy, zaś od ul. Leszczyńskiej do zabudowań jest droga śladowa. 
Niestety zostało około 100 m drogi nieutwardzonej. W ostatnim czasie, przy tym 
odcinku powstały nowe domy. Jeździ tam ciężki sprzęt, który niszczy tą drogę oraz 
ogrodzenia innych posesji. Są dziury, a po deszczu stoi woda. Dobrze by było 
połączyć ze sobą te dwa odcinki.  
Dyrektor ZDiSK powiedział, że to wszystko kwestia pieniędzy. Jest to koszt                            
ok. 50 tys. zł.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że opiniowaliśmy zakres 
remontów na ten rok, zaakceptowaliśmy go i będziemy go realizować.  Na tyle mamy 
środków. Nie oczekujemy, że nagle pieniądze pojawiają się. Wpiszemy to do 
protokołu i pochylimy się nad tą kwestią przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że ciągle otwieramy nowe plany, tworzymy w nich nowe 
drogi i kiedyś będziemy musieli się z tym zmierzyć.  
Radna Janina Binda zapytała czy w planach mamy ujęty czerwieński rynek, który 
straszy i jest paskudny.  
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że po rewitalizacji familoków rynek zmienił 
swoje miejsce i jest tam gdzie fontanna. Koncepcja starego rynku jest przygotowana 
ale nie możemy jej zrealizować, gdyż większość terenu należy do PSS. Poza tym 
współpraca z prezesem PSS jest katastrofalna.  
Radny Bogdan Knopik poprosił, aby uszczegółowić co w tym miejscu jest terenem 
gminnym.  
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że działka po CPN, parking za supersamem                  
i wjazd przy sklepach są gminne. Reszta to PSS i nie są to działki na sprzedaż.  
Przewodniczący RM poinformował, że dostaliśmy odpowiedź od Dyrekcji Parku 
Krajobrazowego na nasz wniosek o wyłączenie pewnych terenów z granic parku. 
Dyrekcja Parku oczekuje od nas przygotowania opracowania, w którym dokonana 
będzie ocena wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów 
krajobrazowych, na proponowanych do wyłączenia terenach. Dlatego też 
potrzebujemy środków, aby takie opracowanie zlecić.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest to temat pilny, czy możemy zlecić takie 
opracowanie na przyszły rok.  
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że wstrzymaliśmy uchwałę Parku. Poza tym 
daliśmy odpowiedź Parkom, że takie opracowanie zostanie zlecone.  Musimy je teraz 
zrobić, aby nie posądzili nas o bezczynność.  
Radny Marek Szczech powiedział, że na ostatnich spotkaniach była mowa,                        
że żadnego opracowania nie trzeba będzie zlecać.  
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że po spotkaniu z przedstawicielami Parku 
okazało się, że Parki nie analizowały naszych opracowań. Przekazaliśmy im je                        
i wydawało się, że jest ok. Jednak Dyrekcja Parku stwierdziła, że musimy 
opracowanie zrobić na nowo.  
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Przewodniczący Komisji powiedział, że jest to temat na Komisję Budżetu i na niej 
zostanie omówiony.   
 
Naczelnik Wydziału PGN poinformowała, że w tym roku będzie rozbiórka muszli                  
w parku w Leszczynach. Prace te chcemy skoordynować z remontem deptaka.  
 
 
Wnioski z Komisji: 
 

Komisja podjęła wniosek o przeznaczenie dodatkowych środków na powiększenie 
parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy, w miarę możliwości finansowych 
Gminy.  

 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz                
 
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji 
     
  Radny Wacław Brózda  


