Protokół Nr 17/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w dniu 25 czerwca 2012 r.
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście
(wg załączonej listy obecności).
Wiceprzewodniczący Komisji radny Antoni Procek powitał wszystkich zebranych
oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie” - głosowało
6 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia z Komisji w dniu 21 maja 2012 r. został przyjęty
bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.
Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1/zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. w zakresie branżowym,
2/zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK CzerwionkaLeszczyny Sp. z o.o. na lata 2012-2014”.
Bogusław Kurdek Prezes PWiK przedstawił szczegółowe informacje na temat
planowanych remontów.
3/wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
Członkowie Komisji powyższe projekty zaopiniowali pozytywnie, 6 głosami „za”.
Ad. 4
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RGiM zapoznała członków Komisji z informacją
na temat prób rozwiązania problemu komunikacji w sołectwie Książenice a konkretnie
przedłużenia lub dołożenia nowych kursów linii 194, tak aby dostosować
je do potrzeb mieszkańców
Radny Edward Kucharczyk poinformował, że problem z komunikacją
w Książenicach polega na tym, że godziny odjazdu autobusów są niedopasowane
do godzin pracy zakładów i szkół. Po półrocznych rozmowach dopracowano zmiany
i w zasadzie jeden kurs o godz. 18.00 był sporny, cała reszta była dobra.
Krystyna Jasiczek poinformowała, że przedstawione propozycje zmian miałyby
odbyć się kosztem kursów przez Czerwionkę i Czuchów z których korzysta większość
pasażerów.
Radny Edward Kucharczyk stwierdził, że został uzgodniony nowy plan i był dobry,
można zrezygnować z tego ostatniego autobusu i wdrożyć to co ustalono.
Krystyna Jasiczek dodała, że rozkład jest uzależniony od innych miast.

Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG wyjaśnił, że dotyczy to gmin sąsiednich i KZK GOP
wycofał się z wcześniejszych ustaleń, gmina nie jest członkiem KZK GOP i jej
możliwości są ograniczone. Dodał, że nie ma miejscowości która miałaby wszystkie
problemy komunikacyjne załatwione.
Radny Edward Kucharczyk zaproponował aby kontynuować rozmowy w tym
temacie.
Grzegorz Wolnik Peł. ds. PRiG przedstawił temat dot. przygotowania projektu
uchwały w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla
sołectwa Palowice, jest to wniosek Klubu Radnych
Lucyna Król Naczelnik Wydz. PP poinformowała, że przed przystąpieniem
do realizacji planu konieczne jest opracowanie analizy zasadności, wycena oraz
zabezpieczenie środków w budżecie.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że wystarczy opracować plan dla części
sołectwa.
Lucyna Król wyjaśniła, że skoro już przystępujemy do opracowania planu to lepiej
aby obejmował on całe sołectwo kompleksowo, żeby nie wracać do tematu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka
Wiceprzewodniczący Komisji
radny Antoni Procek

