
Protokół Nr 10/2011
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 21 listopada 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 proponowanego zakresu  zadań do realizacji  przy drogach 

      Powiatowych.

powiatowych.
4. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokół  Nr  8/2011  z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  24  października  2011  r.  został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji powitał przybyłych na posiedzenie przedstawicieli Komisji 
Drogownictwa  Rady  Powiatu  Rybnickiego  oraz  Dyrektora  Zarządu  Dróg 
Powiatowych. Następnie przedstawił zgłaszane prze radnych  potrzeby remontowe 
w zakresie dróg  i chodników powiatowych :
- 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,
- chodnik przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach,
- ulica Szewczyka w Czuchowie,
- chodnik przy ul. Palowickiej w Bełku.
Bernard Simon Dyrektor ZDP poinformował, że na terenie gminy i miasta jest 48,3 
km  dróg  powiatowych.  Łącznie  powiat  dysponuje  106,4  km  dróg.  Do  tej  pory 
wykonano 24,5 km chodników i w zasadzie chodniki  tam gdzie miały powstać już 
powstały  i  są  zrealizowane.  Natomiast  sporo  dróg  przebiega  przez  tereny  leśne 
i  pola.  Chodniki  przy  drogach  powiatowych  są  budowane  w  miejscach  o  dużym 
natężeniu pieszych, gdzie jest  gęsta zabudowa i  tam gdzie ich nie ma. Od 13 lat 
działalności  Powiatu  co  roku w gminie  robią  pewna ilość  chodników,  w tym roku 
wykonano  400  m  chodnika  w  Książenicach  oraz  dokumentację  techniczną  i 
przebudowę drogi i chodnik w Palowicach. Następnie przedstawił szacunkowe koszty 



wskazywanych przez radnych zadań:
1) chodnik na wiadukcie – remont ok. 100 tys. zł.
2) zakończenie budowy chodnika w Książenicach – ok. 115 tys. zł.   
3) nawierzchnia ul. Zabrzańskiej 2386 m – ok. 6.200 tys. zł.
4)  chodnik  przy  ul.  Ks.  Pojdy  w  Leszczynach,  dokumentacja  jest  wykonana  – 
przebudowa chodnika wraz z nową kanalizacją (os skrzyżowania z ul. Czereśniową 
do zjazdu do nowego marketu) – 437 tys. zł.
5) ul. Szewczyka w Czuchowie – przebudowa całej drogi (poszerzenie, wykonanie 
ciągu pieszo-rowerowego) – 869 tys. zł.
6) chodnik przy ul. Palowickiej w Bełku  - remont i przebudowa – 2,5 km – ok. 2.846 
tys. zł.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że w tym roku typowane przez komisje zadania nie 
zostały wykonane. Zgłaszano trzy zadania wykonano tylko dwa. 
Piotr Zniszczoł Rada Powiatu poinformował, że projekt budżetu 2012 r. na drogi 
powiatowe przewiduje 8 mln. zł. na zadania bieżące jak i inwestycje. Prowadzona 
polityka  powiatu  w  tym  zakresie  skierowana  jest  na  pozyskiwanie  środków 
z zewnątrz, z gmin jaki i środków zewnętrznych. W przypadku zadań chodnikowych 
odbywa  się  to  przy  współfinansowaniu  w  50%  z  gminą.  Kwota  na  2012  r.  jest 
najwyższa kwotą od lat. Wydatki na drogi są największym wydatkiem powiatu.
Andrzej  Kiełowski  Rada  Powiatu poinformował,  że  w  2011  r.  była  możliwość 
pozyskania  środków na  tzw.  schetynówki,  ale  konieczna  byłą  tu  szybka  decyzja. 
Świerklany odpowiedziały tu jako pierwsze  i projekt realizacji drogi z tej gminy został 
ujęty.
Krzysztof  Kluczniok  Rada  Powiatu stwierdził,  że  temat  schetynówek  to  była 
jednostkowa sprawa. Natomiast celowe byłoby opracowanie planu realizacji  zadań 
drogowych i chodnikowych do końca kadencji. Co roku starają się aby porozumienia 
z gminami na realizacje wspólnych zadań były podpisane do końca marca. W tym 
roku w Czerwionce-Leszczynach to się nie udało, porozumienie podpisano dopiero 
w  czerwcu.  Opracowanie  przez  gminy  propozycji  na  kolejne  lata  pozbawiłoby 
przepychanek przy podejmowaniu decyzji. Intencją Komisji Drogownictwa  i Zarządu 
Dróg  Powiatowych  jest  to  aby  spokojnie  planować  na  kolejne  lata  zadania 
chodnikowe, przy współfinansowaniu 50% z gminami.
Dyrektor ZDP poinformował, że w przypadku ul. Szewczyka jezdnia w 100% to byłby 
koszt  Powiatu,  natomiast  chodnik  po  50%,  słupy  energetyczne  100%  Powiat 
a oświetleniowe w 100% Gmina. Zwrócił uwagę na potrzebę przebudowy ul. Jesionka 
i ul. Zabrzańskiej, drogi te chcą zgłosić do projektów do realizacji w ramach środków 
zewnętrznych.
Krzysztof Kluczniok zwrócił uwagę, że uwagę na to jak ważna jest ul. Szewczyka, 
łączy  Leszczyny z  Czuchowem,  odciąża  skrzyżowanie  przy ul.  Ks.  Pojdy,  jest  to 
alternatywa dla Leszczyn. Jest to jedna z ważniejszych arterii w gminie.
Radny Artur Szwed pytał jakie są kwoty w projekcie budżetu na te cele.
Skarbnik GiM poinformował, że na współfinansowanie zadań z Powiatem jest 100 
tys. zł.
Dyrektor ZDP poinformował, że w projekcie budżetu Powiatu jest 200 tys. zł na całą 
Powiat, w tym 100 tys. zł na gminę Czerwionka-Leszczyny.
Krzysztof Kluczniok stwierdził, że będą robić wszystko aby tą kwotę zwiększyć. 
Członkowie Komisji wnioskowali o zwiększenie środków planowanych w 2012 r. 



na współfinansowanie zadań drogowych i chodnikowych z Powiatem.
Przewodniczący podziękował  przedstawicielom Powiatu  za udział  w Komisji  oraz 
dotychczasowa współpracę.

Ad. 5
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny 
sp. z o.o. na lata 2012 – 2014”,

2/ wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów 
najmu  na  czas  nieoznaczony,  gruntu  oddanego  w  trwały  zarząd  Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, 

3/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w wysokości 26/1000       w 
prawie  własności  nieruchomości  gruntowych  położonych  w   Zabrzu  przy  ulicy 
Karola Miarki 14,

4/ wyrażenia  zgody  na  obciążenie  nieruchomości  gruntowych  służebnością 
drogową,

5/ aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powyższe projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.
Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad. 4 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK przedstawił informację na temat projektu budżetu ZDiSK 
na 2012 r. i planowanych zadań remontowych dróg.
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że  potrzebę zakupów inwestycyjnych takich 
jak zakup walca na potrzeby ZDiSK.
Burmistrz GiM wyjaśnił,  że racjonalizacja  zatrudnienia  dotyka  również ZDiSK ale 
jednocześnie planuje się zakup bardzo drogiego sprzętu, bo specyfika gminy tego 
wymaga.  W 2011 r.  zakupiono wyrówniarkę,  zakup walca  jest  również niezbędny. 
Jeżeli będzie możliwość w 2012 r. wygospodarowania środków na ten cel będzie to 
wykonane.    
Komisja zgłosiła do projektu budżetu na 2012 rok wniosek o zabezpieczenie 
środków na zakup walca dla ZDiSK
Przewodniczący pytał o realizacje remontu Zespołu Szkól nr 1 w Leszczynach.
Burmistrz  GiM wyjaśnił,  że  konieczna  jest  dalsza  racjonalizacja  oświaty.  W tym 
obszarze trzeba znaleźć środki na remont szkoły. W 2012 r. należy też coś zrobić 
z przedszkolem w Bełku, bo jest projekt.

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 



radny Grzegorz Płonka              


