
Protokół Nr 8/2011
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 24 października 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 
6 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 26 września 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  uchwały  dotyczącej  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku,

4/określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  od 
dnia 1 stycznia 2012 roku,

5/określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  na  podatek  od 
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,

6/wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości  gruntowej 
niezabudowanej.

Komisja pozytywnie, 6 głosami „za” zaopiniowała powyższe projekty uchwał, za 
wyjątkiem  projektu  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości  obowiązujących  od  dnia  1  stycznia  2012  roku,  w  przypadku 
którego wstrzymano się od głosu.

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

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji pytał o przejęcia od ZDiSK zadań w zakresie gospodarki 
śmieciowej.



Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował,  że zakres gospodarki  śmieciowej został 
przejęty przez firmę Komart  z dniem 1 listopada br.  Wszystkie  umowy,  które były 
podpisane ze ZDiSK automatycznie przechodzą do Komartu.
Przewodniczący poinformował, że planuje  w m-cu listopadzie wspólne posiedzenie 
z  przedstawicielami  gminy  w  powiatowej  Komisji   Drogownictwa,  Transportu, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Radni zgłaszali potrzeby remontowe w zakresie dróg  i chodników powiatowych, 
zgłoszono :
- do wykonania odcinek chodnika (ok. 200 m) w Leszczynach od skrzyżowania 
  z ul.  Dworcową  w kierunku wiaduktu,
- zakończenie budowy chodnika w Książenicach przy ul. Ks. Pojdy,
- nawierzchnia ulicy Zabrzańskiej od granicy z Ornontowicami i  ulicy Grabowej          
  w  Dębieńsku,
- chodnik przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach,
- ulica Szewczyka w Czuchowie,
- chodnik przy ul. Palowickiej w Bełku.

Radny  Antoni  Procek pytał  co  dalej  z  budynkiem  po  domu  górnika  nr  2 
w Czerwionce.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG poinformował,  że  budynek  jest  bardzo 
zdewastowany a jego rozbiórka to koszt ok. kilkaset tysięcy złotych. 
Przewodniczący pytał  o  przydział  mieszkań  komunalnych,  kto  je  przydziela.  Jak 
długo trzeba czekać na mieszkanie?
Józef Zaskórski Sekretarz GiM poinformował, że przydziałem mieszkań zajmuje się 
komisja mieszkaniowa powołana zarządzeniem Burmistrza. Średni okres oczekiwania 
to 5 lata. Zasób mieszkaniowy uszczupla się, docelowo powinno pozostać ok. 600 
mieszkań.
Radny  Ryszard  Jonderko zgłosił  sprawę  remontu  drogi  925,  który  nie  został 
zrealizowany do końca, na przystanku Przegędza – Las była wysepka która w wyniku 
remontu  została  zlikwidowana.  Kolejna  sprawa  to  dokończenie  budowy  chodnika 
łączącego ul. Mikołowską z ul. Leszczyńską.  
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG poinformował,  że  w  tej  sprawie  wystosowano 
pismo  oraz  złożył  interpelacje  do  Marszałka  Województwa,  ale  środki  na  drogi 
również w Województwie są ograniczone. Na większe środki można liczyć w 2013 r.

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka              


