
Protokół Nr 20/2012
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 3 grudnia 2012 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
Komisja  przyjęła  „jednogłośnie”  przedstawiony  porządek  posiedzenia  -  głosowało 
5 radnych.

Ad. 2
Protokół  Nr  19/2012  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  z  Komisjami  Budżetu 
i  Finansów  oraz  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomości  w  dniu  22  października  2012  r.  został  przyjęty  jednogłośnie  – 
głosowało 5 radnych. 

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/ stawek  jednostkowych  będących  podstawą  kalkulacji  dotacji 
przedmiotowych  na  2013  r.  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w 
Czerwionce-Leszczynach,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”,

2/ określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  oraz 
zwolnień obowiązujących  od dnia 1 stycznia 2013 roku,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”,

3/ ustalenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4/ określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

5/  określenia  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

6/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,

7/ ustalenia  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na terenie  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
projekty  ww.  uchwał  zostały  zaopiniowane  pozytywnie  4  głosami  „za”, 
1 „wstrzymującym”.



8/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa Stanowice,
projekty  ww.  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  4  głosami  „za”, 
1 „wstrzymującym”.

9/ wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu  na  okres  1  roku 
z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku DG2 
przy ul. Młyńskiej 21 A w Czerwionce-Leszczynach,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”,

10/ wyrażenia  zgody na oddanie  w najem części  nieruchomości  komunalnej 
przekazanej  w  trwały  zarząd  Zakładowi  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”,

11/ zatwierdzenia  „Wieloletniego  programu  gospodarowania  zasobem 
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”,
Marian  Uherek  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  przedstawił 
multimedialną prezentację programu.
Radny Waldemar Mitura pytał o wykupy mieszkań.
Dyrektor ZGM  poinformował, że gmina ma udział w ponad 100 wspólnotach. 
Zasadą jest aby dopełniać stare wspólnoty a nie tworzyć nowych.
Sekretarz GiM dodał, że nie tworzy się mniejszych wspólnot niż 50%. 
Radny Waldemar Mitura pytał o budownictwo w gminie.
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że rozwój budownictwa może nastąpić 
na podstawie  partnerstwa publiczno-prawnego.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”,

12/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2013 roku,
13/ zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 

udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu  Śląskiemu  reprezentowanemu 
przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na 
drogach wojewódzkich,

14/ wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości gruntowych,
15/ przekazania  składników  majątkowych  pomiędzy  jednostkami 

organizacyjnymi Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Projekty ww. uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 5 głosami „za”,

Ad. 4 
Sprawy bieżące.
Radny  Waldemar  Mitura pytał  czy  w  budżecie  2013  r.  znalazły  się  środki  na 
realizację  ciągów pieszo-jezdnych w Leszczynach.
Pełn.  ds.  PRiG poinformował,  że  środki  w  projekcie  budżetu  dla  ZDiSK  zostały 
pomniejszone o 500 tys.  zł.  i  zadania będą realizowane w ramach tego budżetu. 
Dodał,  że w Leszczynach w różnym stanie ale są chodniki,  natomiast są miejsca 
gdzie nie ma nic.
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę na liczbę mieszkańców, że w Leszczynach 
mieszka 12 tys. mieszkańców, z tego na osiedlu ok. 9 tys.  



Pełn. ds. PRiG zgodził się, że efektywność w tym miejscu jest większa ale nie można 
zapominać o sołectwach. 
Radny  Waldemar  Mitura poruszył  sprawy  dot.  budowy  ścieżki  rowerowej  przy 
ul.  Armii  Krajowej  oraz  potrzeby  zmiany  trasy  linii  194,  tak  aby  część  kursów 
przebiegała ul. Armii Krajowej a część przez Stanowice. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                     
         Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka             


