Protokół Nr 22/2013
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w dniu 18 lutego 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.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4.
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5.
Sprawy bieżące.
Ad. 1
Komisja przyjęła „jednogłośnie” przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało
8 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 21/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia 2013 r. został przyjęty
jednogłośnie – głosowało 7 radnych.
Ad. 3
Bogusław Kurdek Prezes PWiK
przypomniał procedurę związaną
z przyjmowaniem taryf.
Przedstawił propozycje wzrostu stawek opłat za wodę
i ścieki. Proponuje się zwiększyć wysokość stawek za wodę i ścieki, całość wzrostu
dla gospodarstwa domowego to jest 4%. Wzrost powodowany jest głównie wzrostem
wskaźnika inflacji oraz wzrostem cen wody kupowanej z GPW o 0,12 zł za m 3.
Zmniejsza się natomiast wysokość opłaty abonamentowej. Zakładana jest sprzedaż
wody na poziomie 2012 roku. Pierwszy raz udało się zejść ze stratami wody poniżej
20% tj. na 19%, prowadzone są działania w celu dalszego zmniejszenia strat.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został sprawdzony i zweryfikowany, firma która
to przeprowadziła stwierdziła, że taryfy i plan zostały opracowane zgodnie
z przepisami ustawy i celowością ponoszenia kosztów.
Radny Ryszard Jonderko pytał o czystość wody.
Bogusław Kurdek poinformował, że ustawowym strażnikiem bezpieczeństwa w tym
zakresie jest SANEPiD, który monitoruje jakość wody. W przypadku wody z GPW
nie ma problemów związanych z jej jakością.
Ad. 4
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk oraz
zjazdu z autostrady A1,
2/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic
Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach,

3/przyjęcia

zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju,
4/wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
5/wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie, bez uwag.
Ad. 5
Sprawy bieżące.
Radny Grzegorz Wolny zgłosił problem dot. funkcjonowania kanalizacji przy
ul. Wolności w Czerwionce.
Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował, że jest projekt kanalizacji całego
osiedla i jest to sukcesywnie realizowane, ulica po ulicy. Problemem jest tu wysokość
środków którymi dysponują.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka
Przewodniczący Komisji
radny Grzegorz Płonka

