
Protokół Nr 24/2013 

z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 6 maja 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. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Wskazanie propozycji zadań do realizacji przy drogach powiatowych,               

w ramach współfinansowania z Powiatem. 
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 23/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 marca 2013 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 8 radnych.  
 

Ad. 3 
Omówienie projektów uchwał w sprawie: 

1/wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. 
Leszczyny), 

2/wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. 
Leszczyny), 

3/wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. 
Dębieńsko), 

4/zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 8 głosami „za”. 
Uwag do treści pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Ad. 4 
Członkowie Komisji omówili propozycje zadań do realizacji przy drogach 
powiatowych,  w ramach  współfinansowania z Powiatem.  
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Komisji Drogownictwa, Transportu, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Rybniku dot. utwardzenia 
pobocza ul. Armii Krajowej, która popiera idee wykonania takiego zadania, przy 
współudziale gminy. 
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG stwierdził, że jest to droga o znaczeniu 

ponadlokalnym, łącząca dwie największe dzielnice. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę na konieczność uregulowania stanu 

prawnego  tej drogi. 
Wniosek: 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby poszukać w budżecie gminy 
środków na realizację dokumentacji  utwardzenia pobocza ulicy Armii Krajowej. 



Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę aby w ramach współfinansowania                

z Powiatem kontynuować realizacje budowy chodnika przy ul. Wiejskiej                      
w Palowicach.   

Wniosek: 
Komisja 7 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” podjęła wniosek aby w ramach 
zadań realizowanych przy współfinansowaniu z Powiatem zaproponowano aby 
dokończyć realizację budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Palowicach. 

 

Ad. 5  
Radny Artur Szwed poruszył kwestie dot. realizacji budowy odcinka chodnika przy 
ul. Ks. Pojdy w Leszczynach, który umożliwiłby bezpieczne dojście do pawilonów tam 
się znajdujących. 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby zwrócić się z zapytaniem                 
do Zarządu Dróg Powiatowych o koszty realizacji odcinka chodnika przy          
ul. Ks. Pojdy w kierunku stacji benzynowej  w Leszczynach a  następnie 
zwołanie spotkania  z udziałem administratora drogi i właściciela terenu, w celu 
ustalenia sposobu realizacji oraz partycypacji w kosztach zadania. 
 

Radny Waldemar Mitura przypomniał swój wniosek dot. objazdu dróg. 
Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę, że taki objazd pochłania dużo czasu, natomiast stan 

poszczególnych dróg jest znany pracownikom Zarządu. 
Przewodniczący stwierdził, że taki objazd to strata czasu i paliwa. 
Radny Ryszard Jonderko zgłosił potrzebę doświetlenia ul. Piaskowej w Przegędzy 
(w kierunku boiska). 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że wniosków o doświetlenie jest kilkanaście, 
natomiast środki w budżecie ograniczone. Zaproponowała aby zaczekać do 3,4 
kwartału kiedy będą znane koszty oświetlenia; na tym etapie nie wiadomo jakie 
będzie zużycie. 
Radny Edward Kucharczyk przypomniał zgłoszenia dot. zamontowania lamp przy 
ul. Słonecznej i ul. Wolności w Książenicach. 
Radny Bernard Strzoda zgłosił potrzebę - zamontowania dodatkowej lampy przy        
ul. Pawłowickiej  w Palowicach, sprawdzeni lamp solarnych, ustawienia koszy           
na śmieci przy ul. Woszczyckiej. 
Dyrektor ZDiSK  zwrócił uwagę, że kosze które ustawiono w Leszczynach stały 2 dni 

a w Czerwionce 3 dni. 
Radny Edward Kucharczyk poinformował o śmieciach, które pojawiły się                

na przystanku autobusowym przy ul. Brzozy. 
Radny Waldemar Mitura poinformował o dzikich wysypiskach, które tworzą się            

na ul. Przedszkolnej – skarpa obok cieku i w lesie przy ul. Polnej. 
Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców ul. Cichej w Czuchowie  dot. 

utwardzenia drogi. Poinformował również o zgłoszeniu mieszkańców ul. Klimka          
w Książenicach dot. wyremontowania drogi. 
Radny Bernard Strzoda zgłosił sprawę utwardzenia końcowego odcinka                  
ul. Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji poinformował o rozpoczęciu remontów dróg przez Zarząd 
Dróg Powiatowych. 
 

Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała: Alina Kuśka                Przewodniczący Komisji 

                radny Grzegorz Płonka         


