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Protokół Nr 39/2018 
z posiedzenia Komisji  Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w dniu 27 sierpnia 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. Informacja nt. stanu technicznego kominów na osiedlu familoki.  
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych.  
 
Ad.2  

Protokół Nr 38/2018 z Komisji  Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego                
z dnia 25 czerwca 2018 roku, został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.  
 

Ad. 3  

Na początek zabrał głos Pan Cuber – Kominiarz zajmujący się kominami na osiedlu 
familoków. Wystąpił do radnych z prośbą o zabezpieczenie środków na remont 
kominów. Ich stan jest taki, że wszystko się wali, na dachy nie da się wejść. Grozi 
nam nadzór budowlany. W najgorszym stanie są kominy na familokach przy                          
ul. Hallera i trzeba je zrobić na już.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał w jakim miejscu te kominy są zepsute.  
Kominiarz wyjaśnił, że trzeba je remontować od podłogi strychu i wyjść na dach. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że kominy na ul. Hallera są najgorsze, 
ponieważ są wysokie, mają 6 m i mogą się zawalić na chodnik. Trzeba je zrobić 
łącznie z całym dachem. Jest to około 150 tys. zł za jeden dach i dobrze by było 
zrobić to jeszcze w tym roku.  
Radny Marek Szczech zauważył, że jesteśmy na etapie projektu podłączenia 
familoków do centralnego ogrzewania. Zapytał czy ma sens remontować kominy. 
Dyrektor ZGM powiedział, że w tych kominach jest wentylacja. Poza tym familoki 
muszą pozostać w takim stanie, ponieważ są pod nadzorem konserwatora zabytków. 
Należy dodać, że do dewastacji kominów przyczyniło się nielegalne centralne 
ogrzewanie zakładane przez mieszkańców.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że co roku chodzi kominiarz. Zapytał czy są 
protokoły z poprzednich przeglądów i czy Dyrektor na ich podstawie występował do 
Burmistrza o środki. Szkoda, że dopiero teraz przychodzi się z tym do Rady, teraz nie 
wiadomo skąd na  to wziąć, a jest to  priorytet.  
Przewodniczący RM zauważył, że w każdym budżecie idą pieniądze na familoki. 
Parę dachów i parę kominów jest zrobionych. Nie jest tak, że przez ostatnie 20 lat nic 
nie zostało zrobione. Pytanie jakie mamy możliwości finansowe, aby skierować na to 
zadanie środki.  
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Radny Michał Stokłosa zapytał czy jesteśmy w stanie do końca roku przeprowadzić 
całą procedurę projektową itp. na te dachy. 
Dyrektor ZGM powiedział, że co roku jest przegląd wszystkich budynków i co roku 
wnosi on do Burmistrza o odpowiednie kwoty. Dostajemy jakąś pulę i robimy to,                 
co się da. W tym roku kominy zaczęły się rozsypywać i nie da się ich podratować. Na 
dziś mamy dokumentację na dwa dachy i jeszcze na ten roku możemy przygotować 
dokumentację na wszystkie dachy na ul. Hallera. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Skarbnika GiM o przygotowanie na 
najbliższą Komisję Budżetu opinii nt. możliwości przesunięcia środków na remont 
dachów.  
 

Ad. 4 

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) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-

Leszczynach, 
4) zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
5) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi 
muszą odpowiadać składane projekty, 

6) zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                 
z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969), 

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu. 

Dyrektor ZDISK Piotr Łuc powiedział, że będzie jeszcze uchwała do wprowadzenia 
do porządku obrad sesji w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Rybnickiemu.  
 
Ad. 5  

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji zapytał co z rondem przy 
Biedronce, deptakiem na ul. Sportowej i zameczkiem w Leszczynach. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że ul. Sportowa jest już po przetargu, zameczek –                            
w przyszłym tygodniu podpisujemy umowę dotacji, może uda się zacząć jeszcze                   
w tym roku. Z rondem musimy przebrnąć przez sprawy formalne.  
Radny Waldemar Mitura zauważył, że są robione miejsca parkingowe przy                          
ul. Reymonta. Jednak przeszkadza tam drzewostan. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że formalności związane z wycinką drzew trwałyby tak 
długo, że w tym roku zadanie to by nie wyszło. W przyszłym roku weźmiemy się za 
to.  
Radny Waldemar Mitura zapytał czy są zabezpieczone stare garaże przy ul. Polnej. 
Wie, że biegają po nich dzieci, co stwarza zagrożenie. 
Dyrektor ZGM powiedział, że są owinięte taśmą.  
Przewodniczący Komisji zgłosił, że w śmietniku przy ul. Sportowej nocuje 
bezdomny.  
Dyrektor ZGM powiedział, że należy zwrócić się z tym do Policji i Straży Miejskiej.  
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Radny Ryszard Jonderko zapytał kiedy zostanie zrobiony teren za Ośrodkiem 
Zdrowia w Przegędzy. 
Dyrektor ZGM powiedział, że teraz wszystkie środki zostaną przesunięte na remont 
dachów. 
Radna Janina Binda zwróciła się z wnioskiem, aby wystąpić do MZK o zrobienie 
przystanku na żądanie w okolicach cmentarza w Czerwionce.  
Komisja jednogłośnie poparła ten wniosek. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że są na to małe szanse, ze względu na wzniesienie               
w tym miejscu i łuk. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo mieszkańca Leszczyn w sprawie 
zniszczenia chodnika przy ul. Broniewskiego  podczas usuwania awarii przez PWiK.  
 
Wnioski z Komisji: 

1) podjęto wniosek w sprawie utworzenia przystanku na żądanie w okolicach 
cmentarza w Czerwionce 

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz 

 
Przewodniczący Komisji 
     
  Radny Wacław Brózda  


