Protokół Nr 21/2013
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w dniu 28 stycznia 2013 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.
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
Komisja przyjęła „jednogłośnie” przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało
8 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 3 grudnia 2012 r. został przyjęty
jednogłośnie – głosowało 8 radnych.
Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1/zatwierdzenia

„Wieloletniego
programu
gospodarowania
zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 – 2017”,
projekt został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”,

2/zmiany

uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków,
projekt został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”,

3/uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorska
i Zwycięstwa sołectwie Stanowice,
projekt został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”
2 „wstrzymującymi”,
4/zmiany

uchwały Nr XXIV/290/12 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego
w Palowicach,
projekt został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”,

5/wyrażenia

zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
projekt został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”.

Ad. 4
Sprawy bieżące.
Radny Marek Profaska poinformował o zgłoszeniu mieszkańców wspólnot

mieszkaniowych dot. oznakowania drogi dojazdowej do TESCO i ich budynków.
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że teren nie jest własnością gminy, gminny
jest tylko kawałek w miejscu przejścia dla pieszych. Zobowiązał się, że gdy poprawią
się warunki drogowe, będzie widoczne oznakowanie poziome, rozpozna w terenie
sprawę.
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że teren należy do wspólnoty
i TESCO.
Radny Bernard Strzoda poruszył temat funkcjonalności zamontowanych lamp
solarnych.
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że lampy zostały
zamontowane w grudniu i nigdy nie były jeszcze w pełni doładowane. Na ich
właściwe funkcjonowanie trzeba będzie poczekać do dni z większym
nasłonecznieniem. Lampy te mają 5 lat gwarancji.
Przewodniczący Komisji poruszył temat gospodarki odpadami komunalnymi
po 1 lipca br. Poinformował, że mieszkańcy pytają dlaczego ustalono opłatę
w wysokości 12 zł. i o koszty budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Dyrektor ZDiSK poinformował, iż budowa punktu to ok. 500 tys. zł. i jest to
obowiązkiem gminy. Natomiast opłata wynika ze sporządzonej kalkulacji, którą
przedstawiano przy okazji jej podejmowania.
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę na mogące wystąpić problemy w zakresie
zbiórki odpadów na blokowiskach, gdzie trudniej jest zdyscyplinować mieszkańców
do selektywnej zbiórki.
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że z tym musi sobie poradzić Spółdzielnia.
Przewodniczący Komisji pytał kiedy należy spodziewać się pierwszych efektów tych
działań.
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę na możliwość przesunięcia w czasie wejścia
w życie ustawy.
Pełnomocnik ds. PRiG stwierdził, że na dzień dzisiejszy do końca nie wiadomo jak
to będzie działać, pierwsze efekty będzie można uzyskać po roku funkcjonowania.
Ważne jest, że z budżetu gminy nie można do śmieci dołożyć, nie może też na tym
gmina zarobić. Jeżeli chodzi o przesunięcie wejścia w życie ustawy to nie ma o tym
mowy, trwają cały czas prace nad zmianą treści ustawy, natomiast nie dotyczy
to terminu obowiązywania.
Radny Artur Szwed zgłosił potrzebę dokończenia realizacji chodnika przy
ul. Ks. Pojdy w Leszczynach (od ul. Dworcowej do wiaduktu) oraz budowę chodnika
obok Biedronki.
Radny Waldemar Mitura zwrócił się o informację nt. prowadzenia Akcji Zima
w gminie.
Dyrektor ZDiSK poinformował, że nie ma większych problemów, ale dla porównania
w 2011 r. zużyto w całej akcji 120 ton soli, w tym roku jest to już 200 ton.
Poinformował również, że nie będą odśnieżać chodników przy drogach powiatowych
i wojewódzkich.
Przewodniczący Komisji poinformował o porzuconym samochodzie, który od kilku
tygodni stoi zaparkowany przy ul. Rybnickiej, prosił o zajęcie się sprawą.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka
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