
                                                                                        
Protokół Nr 5/2011

z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w  dniu 15 czerwca 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. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek  posiedzenia  został  przyjęty  bez  uwag  „jednogłośnie”  -  głosowało 
5 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 16 maja 2011 r. został przyjęty bez 
uwag „jednogłośnie” - głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/ zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Komisja pozytywnie , 5 głosami „za” zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

2/ wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  czas  nieoznaczony  części 
nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Czerwionce-Leszczynach oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy,
Komisja pozytywnie , 5 głosami „za” zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

3/ wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części  nieruchomości  komunalnej 
przekazanej  w  trwały  zarząd  Zakładowi  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach,
Komisja pozytywnie , 5 głosami „za” zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

4/ wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników 
wieczystych,
Komisja pozytywnie , 5 głosami „za” zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

5/ wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  nieoznaczony  umowy  dzierżawy 
nieruchomości  gruntowej  oraz  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu 
zawarcia tej umowy,
Burmistrz G i  M poinformował,  że powyższy projekt uchwały  zostanie wycofany 
z porządku sesji.

Ad. 4 



Przewodniczący  Komisji pytał  kiedy  odbędzie  się  spotkanie  w  sprawie 
skrzyżowania ulic A. Krajowej, Ks. Pojdy, Czereśniowej.
Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK poinformował  o  negatywnej  opinii  ZDP  w  sprawie 
ustawienia w tym rejonie luster.
Przewodniczący zwrócił  uwagę,  że  być  może  poprawę  widoczności  na  tym 
skrzyżowaniu  można uzyskać poprzez  ograniczenie parkowania samochodów w tym 
rejonie. Następnie poruszył kwestie dot. wjazdu i wyjazdu z budowanego pawilonu 
Inter Marche w Leszczynach.
Dyrektor ZDiSK poinformował, że inwestycja obejmuje także wyjazd na ul. Ks. Pojdy, 
projekt został zaakceptowany przez  administratora drogi. 
Przewodniczący pytał  na  jakim  etapie  jest  realizacja  współfinansowanych 
z Powiatem zadań.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG poinformował,  że  projekt  porozumienia  został 
skierowany do podpisu.
Dyrektor ZDiSK dodał,  że najpierw będą realizowane dwa zadania tj.  Książenice 
i Palowice, gdy to zostanie zakończone zacznie się realizacja kolejnego zadania.
Przewodniczący zwrócił  uwagę,  że  jest  wykonana  dokumentacja  chodnika  przy 
ul. Ks. Pojdy i celowym byłoby rozpoczęcie chociaż w części tego zadania. 
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG poinformował, że poinformował, że sprawdzi czy 
taka dokumentacja jest wykonana.
Radny  Bernard  Strzoda zwrócił  się  o  wykonanie  przez  Powiat  oznakowania 
poziomego na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. Szkolnej. Następnie poruszył kwestie 
wymiany oświetlenia, nie do końca zostały uwzględnione wnioski o dodatkowe punkty 
świetlne. 
Radny Ryszard Jonderko dodał, że wnioskował o zamontowanie dodatkowych lamp 
na ul. Polnej w Przegedzy w kierunku boiska.
Dyrektor ZDiSK poinformował, że aktualnie prowadzona modernizacja  ma na celu 
wymianę istniejących punktów. 
Radny Ryszard Jonderko poruszył sprawę budowy dalszej części chodnika przy ul. 
Mikołowskiej w Przegedzy – szczotki.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG poinformował, że prowadzi w tej sprawie rozmowy 
z administratorem drogi i być może będzie to możliwe do realizacji. 
Przewodniczący pytał o środki na sprzęt dla ZDiSK-u.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG poinformował,  że  czynione  są  starania 
o pozyskanie niezbędnego sprzętu  tj. równiarki i walca.   
 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

Radny Grzegorz Płonka              
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