
 Protokół Nr 2/2011
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 24 lutego 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).
Przewodniczący Komisji  Radny Grzegorz Płonka powitał  wszystkich zebranych 
oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:    

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie zadań do realizacji przy drogach powiatowych w ramach  
           współfinansowania z Powiatem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- 
           Leszczyny, planowanych w 2011 roku.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

Ad. 2
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 5 
głosami „za”.

Ad. 3
Pan  Krzysztof  Kulesa  Naczelnik  GKiL  poinformował,  że  taryfy  podlegają 
zatwierdzeniu w drodze uchwały wobec tego Burmistrz przekazuje materiały radnym. 
Bierze  się  to  z  tego,  że   PWiK   ma  obowiązek  złożenia  Burmistrzowi  wniosek 
o zatwierdzenie taryf  za zbiorowe doprowadzenie wody i  zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na 70 dni przed ich wejściem w życie. Taryfy dotychczasowe obowiązują do 
31 marca br. Zaś taryfa nowa musi obowiązywać od 1 kwietnia br. W związku z tym 
taki  wniosek został  złożony na  70  dni  wcześniej,  a  więc  20  stycznia  br.  Zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  prawa  Burmistrz  sprawdza  czy  taryfy  zostały 
opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty za pośrednictwem firmy, 
która wykonuje takie zlecenia i specjalizuje się w  interpretacji ustawy o zaopatrzeniu 
w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Stosowna weryfikacja w tej  sprawie 
została  przekazana  w  formie  pisemnej  Burmistrzowi,  która  wykazała,  że  wniosek 
taryfowy  został  przygotowany  prawidłowo.  Wniosek   o  zatwierdzenie  taryf  został 
także przesłany do Burmistrza Miasta Orzesze w związku z tym, iż PWiK zaopatruje 
część  mieszkańców  Miasta  Orzesze-Zawada,  który  również  został  zaopiniowany 
pozytywnie.  Rada  Miejska  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf 
w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku zaś w przypadku jej niepodjęcia taryfy 
wchodzą w życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf, czyli 
od 1 kwietnia br. 
Radny Ryszard  Jonderko  zapytał,   czy to  znaczy,  że  jak  uchwała  nie  zostanie 
podjęta to taryfy i tak wchodzą w życie?



Pan Bogusław Kurdek Prezes Zarządu PWiK odpowiedział, że taki jest obowiązek 
gminy  zgodnie  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Dodał,  że  taryfy  zostały 
sprawdzone przez audyt zewnętrzny i nie wykazały uchybień, a dodatkowo zostały 
przekazane do omówienia Radzie Miejskiej.
Radny Ryszard Jonderko dodał, że informacja w prasie jest taka, że to rada 
podnosi ceny wody i ścieków, a tak nie jest.
Pan Bogusław Kurdek Prezes Zarządu PWiK odpowiedział, że można zdjąć punkt 
dotyczący taryf z porządku obrad sesji Rady Miejskiej.
Pan Józef Zaskórski Sekretarz G i M  poinformował, że nie można wycofać tego 
projektu z porządku obrad natomiast rada nie musi go podejmować.
Pan  Bogusław  Kurdek  Prezes  Zarządu  PWiK  przedstawił  funkcjonowanie 
Przedsiębiorstwa  Wodociągów i  Kanalizacji  w  sposób  multimedialny,  przytaczając 
koszty działalności w odniesieniu do ceny wody i ścieków. Prezes podkreślił, że sieci 
wodociągowe w Gminie Czerwionka-Leszczyny są bardzo długie w związku z dużym 
rozproszeniem budynków, co generuje dodatkowe koszty. Ponadto  przedsiębiorstwo 
nie uzyskują odpowiednich dochodów w związku z małym poborem wody  ok. 2,1 m³ 
wody na jednego mieszkańca na miesiąc. Do przedstawionych kosztów dochodzą 
jeszcze remonty bieżące i uszkodzeniami sieci. Dodał, że cena wody nie może być 
niższa mając na uwadze bezpieczeństwo tego zakładu, który jak przypomniał  jest 
spółką gminy.
Radny  Artur  Szwed  zapytał  jak  będzie  wyglądała  redukcja  załogi  w  związku 
z oszczędnościami?
Pan Bogusław Kurdek Prezes Zarządu PWiK odpowiedział, że będą to naturalne 
odejścia pracowników głównie na emerytury.
Pan  Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza  G  i  M  zapytał,  co  z  wodą  z  Kopalni 
„Dębieńsko” i wodą, która nie jest zasolona i czy nie warto się tym zainteresować?
Pan Piotr Zniszczoł Przewodniczący RN PWiK odpowiedział, że przedsiębiorstwo 
musi zapewniać stabilność w dostarczaniu wody, co jest wynikiem umów wiążących 
nasz zakład na wiele lat. W obecnej sytuacji nie mamy takich środków finansowych 
żeby  realizować  tego  typu   pomysły  oraz  żadnej   pewności  czy  gwarancji 
w nieprzerwanym dostarczaniu wody z byłej kopalni „Dębieńsko”
Radny Artur Szwed zapytał, czy to prawda, że w Przegędzy był nieczynny hydrant 
i Straż Pożarna biorąca udział w akcji nie mogła nabrać wody z tego miejsca?
Pan  Bogusław  Kurdek  Prezes  Zarządu  PWiK  odpowiedział,  że  informacja  nie 
polegała  na  prawdzie.  W  momencie,  kiedy  usłyszeliśmy  sygnał  o  nieczynnym 
hydrancie,  na  miejsce  wysłano pracownika  PWiK wraz  z  przedstawicielem Straży 
Pożarnej,  którzy  stwierdzili  bezzasadności  zgłoszenia.  Ponadto  dyspozytor,  PSP 
w Rybniku nie odnotował żadnego zgłoszenia dotyczącego nieczynnego hydrantu.
Komisja zapoznała się także z projektami uchwał  przeznaczonymi  do podjęcia na 
najbliższej sesji  tematycznie związanych z Komisją, do których nie wniosła uwag.

Ad. 4

Komisja podjęła następujące wnioski:
Wniosek nr 1
I. Ujęcie  w  „Umowie  dotacji”  dla  wspólnie  z  Powiatem  realizowanych 
przedsięwzięć na rok 2011 n/w zadań:
1.  Adaptacja  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  ul.  Wiejskiej  w 
Palowicach, na odcinku od strony remizy do końca zabudowy; w dokumentacji 
–  odnowa nawierzchni z  ewentualnym poszerzeniem wraz z odwodnieniem i 
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budową chodnika – kwota ok. 30 tys. zł.
2.  Remont  chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul.  Ks.  A.  Pojdy 
w  Leszczynach,  I  etap  na  odcinku  od  przepustu  obok  „zameczku”  do  ul. 
Dąbrowy-Mieszka I /134 m/ - kwota ok. 108 tys. zł.
3. Kontynuacja remontu chodnika w ciągu ul. Ks. J. Pojdy w Książnicach / 150 
m/ - kwota ok. 58,6 tys. zł.
Proponowane  zadania  są  konsekwencją  planu  z  2010  roku.  Ewentualne 
oszczędności zweryfikowane przetargiem poszerzą zakres tych zadań. (ZDiSK)

II.  W  bieżącej  kadencji  na  drogach  powiatowych  kontynuowanie  zadań  już 
rozpoczętych oraz tych, na które ZDP posiada gotowe dokumentacje:

- budowa nowego chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Prostej 
w  Dębieńsku,

- przebudowa ul. Palowickiej w  Bełku / pobocze bitumiczne jako chodnik, 
odnowa nawierzchni jezdni i uregulowanie odwodnienia /,

- przebudowa  /zadanie  wspólne  po  podpisaniu  oddzielnej  umowy/ 
ul. Szewczyka w Czuchowie  / pobocze bitumiczne jako chodnik, odnowa 
nawierzchni  jezdni  i  uregulowanie  odwodnienia,  przełożenie 
i uregulowanie oświetlenia oraz przełożenia sieci średniego napięcia na 
dł. ok. 230 m/,

- przebudowa  ul.  Jesionka  w  Dębieńsku  /remont  chodnika,  odnowa 
nawierzchni jezdni i uregulowanie odwodnienia/,

- realizacja zadania ujętego we wniosku I pkt. 3,
- w  kolejnych  latach  uzupełniać  zadania,  których  konieczność  wykażą 

coroczne  przeglądy  dróg  powiatowych  dokonywane  przez  Komisję 
wspólnie z przedstawicielami ZDP i odpowiedniej Komisji Rady Powiatu. 
(ZDiSK)

III.  Zgłoszenie  do  Narodowego  Programu  Przebudowy Dróg  Lokalnych,  tzw. 
„schetynówki” zadań na drogach powiatowych:

- przebudowa ul. Palowickiej w Bełku na całym odcinku,
- przebudowa ul. Jesionka w Dębieńsku. (ZDiSK)

Wniosek nr 2
Przywrócić do stanu pierwotnego ulicę Pawlasa w Leszczynach, która została 
zniszczona przez firmę wykonującą salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół 
Specjalnych. (ZDiSK)
Ad. 5
W sprawach bieżących członkowie Komisji  zapoznali  się z treścią pisma Państwa 
Marii  i  Jerzego Krzyżowski  zam. 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul.  Dr Malczyka 3 
oraz treścią pisma ZDiSK-u, stanowiącego odpowiedz  w   przedmiotowym temacie 
z  dnia  17  listopada  2010  r.  Po  analizie  sprawy  członkowie  Komisji  podtrzymali 
argumenty  zawarte  w  odpowiedzi  ww.  zakładu,  którego  treść   stanowi  załącznik 
do protokołu. W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się także z treścią 
pism  dotyczących  Pani  Bożeny  Struzik   zam.  44-238  Czerwionka-Leszczyny 
ul. Żeromskiego 3B/3, które wraz z odpowiedziami stanowią załącznik do protokołu.
Pismo w sprawie utwardzenia drogi skierowane przez Panią Marię Ślosarczyk zam. 
44-230  Czerwionka-Leszczyny  ul.  Chodniki  28,  było  przedmiotem  dyskusji,  na 
podstawie, którego podjęto wniosek o przekazaniu go do  ZDiSK-u celem wyjaśnienia 
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realizacji przedmiotowej inwestycji na najbliższym posiedzeniu Komisji.          
Ponadto Komisja przeanalizowała treść pisma Pana Henryka Czapla zam. 44-238 
Czerwionka-Leszczyny  ul.  Dworcowa  7c/5  w  sprawie  rozliczeń  centralnego 
ogrzewania  w dzielnicy Leszczyny Osiedle  i  podjęła  wniosek o  skierowani  go  do 
ZGM-u celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji na następnym posiedzeniu Komisji.

Radny  Ryszard  Jonderko  podniósł  temat  związany  z  wykazem  dróg  gminnych 
przeznaczonych do remontu.
Pan  Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  w  tym  temacie  pojawił  się 
problem w związku z koniecznością oddawania nowych terenów mieszkaniowych do 
użytku, do których  należy w  pierwszej kolejności  realizować drogi gdyż stanowią 
bezpośredni dojazd do tych posesji.

Komisja podjęła wniosek o przywrócenie do stanu pierwotnego ulicy Pawlasa 
w Leszczynach, która została zniszczona przez wykonawcę sali gimnastycznej 
dla Zespołu Szkół Specjalnych. 

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie 5 głosami „za”.

Na tym protokół zakończono. 
Protokołował: 
Tadeusz Zientek

                                                            Przewodniczący Komisji 

Radny Grzegorz Płonka 
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