
Protokół Nr 11/2011
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 12 grudnia 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. Ustalenie  zakresu   zadań  do  realizacji   przy  drogach  powiatowych.

powiatowych.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2
Protokóły  Nr  9/2011  i  Nr  10/2011  zostały  przyjęte  bez  uwag  „jednogłośnie”  - 
głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym     
    dzierżawcą,
2) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
3) budżetu gminy na 2012 rok.

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

Ad. 4 
Przewodniczący zaproponował  aby  przyjąć  zadania  do  realizacji  przy   drogach 
powiatowych, do 3-letniego programu  bez wskazywania kolejności.
Typowane zadania to: 
1) chodnik w Leszczynach od skrzyżowania z ul.  Dworcową  w kierunku wiaduktu,
2) chodnik przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach,
3) zakończenie budowy chodnika w Książenicach przy ul. Ks. Pojdy,
4) chodnik przy ul. Wiejskiej w Palowicach,
5) chodnik przy ul. Szewczyka w Czuchowie,
6) chodnik przy ul. Palowickiej w Bełku,
7) ul. Jesionka w Dębieńsku,
8) ul. Zabrzańska w Dębieńsku.



Radny Edward Kucharczyk  zwrócił uwagę, że dotąd nie było współfinansowania 
remontu  dróg,  gminy  na  to  nie  stać.  Zaproponował  aby  utrzymać  zasadę 
dofinansowania  tylko chodników a nie dróg.
Skarbnik GiM zwrócił uwagę, że są to zadania własne Powiatu.
Radny Edward Kucharczyk stwierdził,  że Powiat daje 100 tys.  zł  na chodniki,  tyle 
samo ma gmina, natomiast Powiat w budżecie ma 8 mln. zł.
Radny  Bernard  Strzoda zwrócił  uwagę,  że  rolą  radnych  powiatowych  jest  aby 
zachować  priorytety  dzielenia  środków.  Połowa  dróg  powiatowych  jest  położona 
w naszej gminie, połowa środków powinna być skierowana na te drogi. Druga sprawa 
to dofinansowanie chodników, co jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  6  radnych,  wnioskowała  aby  objąć 
współfinansowaniem z Powiatem tylko zadania chodnikowe, tak jak odbywało 
się  to  do  tej  pory.  Wskazano  zadania  bez  określania  ich  kolejności,  która 
zależeć będzie od posiadanych dokumentacji, potrzeb itp.
Typowane zadania:
1)  chodnik  w  Leszczynach  od  skrzyżowania  z  ul.   Dworcową   w  kierunku 
wiaduktu,
2) chodnik przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach,
3) zakończenie budowy chodnika w Książenicach przy ul. Ks. Pojdy,
4) chodnik przy ul. Wiejskiej w Palowicach,
5) chodnik przy ul. Szewczyka w Czuchowie,
6) chodnik przy ul. Palowickiej w Bełku.

Ad. 5
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK przedstawił informację na temat  przygotowań ZDiSK do 
Akcji Zima.

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka              


