
        Protokół Nr 7/2011
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 26 września 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 5/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 15 czerwca 2011 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2011,

2/zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,

3/zmiany  w  Uchwale  Nr  X/113/11  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Komisja pozytywnie, 6 głosami „za” zaopiniowała powyższe projekty uchwał.

Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad. 4 
Przewodniczący  Komisji zgłosił  sprawy  dotyczące:  odnowienia  pasów  przejścia 
dla  pieszych  na  ul.  Ks.  Pojdy  (okolice  ul.  Narutowicza),  poprawy  chodnika 
na  Pl. Kopernika.
Radny Bernard Strzoda pytał o termin zmiany rozwiązania ruchu na skrzyżowaniu 
ul. Woszczyckiej z Kolonią w Palowicach.
Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK poinformował,  że  nie  było  możliwości  ująć  tych  prac 
w czasie remontu ulicy, gdyż potrzebny jest projekt.
Radny  Bernard  Strzoda stwierdził,  aby  pomyśleć  o  tym  zadaniu  przy  projekcie 
budżetu  na  2012 rok.  Następnie  zgłosił  sprawę udrożnienia  studzienki  kanalizacji 



deszczowej przy ul. Szkolnej zamulanej  w czasie opadów deszczu wodą spływającą 
od stacji pomp.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG poinformował, że planowane jest ułożenie na drogę 
do stacji pomp płyt z rozbiórki targowiska.
Radny Antoni Procek pytał o ul. Szewczyka, która miała zostać poszerzona, co w tej 
sprawie zrobiono?
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że jest to droga powiatowa, dokumentacja 
jest wykonana.
Radny  Ryszard  Jonderko poruszył  sprawę  zakończenia  chodnika  przy 
ul. Leszczyńskiej i jego kontynuacji w kierunku ul. Mikołowskiej.
Grzegorz Wolnik poinformował, że czynione są starania o dokończenie budowy tego 
chodnika.  Następnie  szeroko  omówił  sprawę  komunikacji.  W  najbliższym  czasie 
odbędzie  się  spotkanie  przedstawicieli  Urzędy  z  MZK  i  KZK  GOP  w  sprawie 
skorelowania  kursów.  Poinformował,  że  na  ukończeniu  jest  kompletowanie 
dokumentacji  przetargowej  dla  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy, 
w  miesiącu  październiku  przetarg  będzie  ogłoszony.  Przeprowadzone  zostanie 
również badanie aktualności planu i  wskazanie priorytetów co do dalszych działań 
w zakresie planu.
Przewodniczący pytał o  zadanie dot. rewitalizacji osiedla Familoki w Leszczynach.
Grzegorz  Wolnik poinformował,  że  gmina  odwołała  się  i  trwają  w  tym  zakresie 
procedury. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka              


