Protokół Nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w dniu 2 września 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.
Informacja nt. wdrażania na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
5.
Sprawy bieżące.
Ad. 1
Komisja przyjęła „jednogłośnie” przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało
8 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2013 r. został przyjęty
bez uwag „jednogłośnie”, głosowało 8 radnych.
Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1/zmiany

Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
2/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
3/udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadań na drodze wojewódzkiej nr 924,
4/zmian w uchwale Nr XXVI/332/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
5/wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb Dębieńsko,
6/wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,
7/wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,
8/wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Książenice,
9/udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiącym własności 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

Elżbieta Student Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami przedstawiła
informację nt. wdrażania na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Na podstawie posiadanych danych ustalono, że powinno być złożonych ok. 6.800
deklaracji, na dzień dzisiejszy jest ich 6.391. Brakuje ok. 300-400 deklaracji tj. ok. 5%.
Deklaracje składa właściciel nieruchomości. Jeżeli w budynku mieszka kilka rodzin, to
worki otrzyma każda rodzina. Przy ul. Polnej nadal mieści się punkt obsługi klienta,
tam też można odebrać worki.
W lipcu 2013 r. odnotowano wzrost ilości odpadów w stosunku do analogicznego
okresu w 2012 r. o 48%, największą frakcją odpadów składowanych są bioodpady.
Odbierany jest każdy rodzaj odpadu.
Przewodniczący Komisji pytał czy planowana jest obniżka opłat.
Elżbieta Student poinformowała, że prowadzone są przygotowania do zmiany
stawek w dół, tak aby zróżnicować stawki w zależności od ilości osób zamieszkałych
w gospodarstwie domowym. Analiza powinna wykazać ile gospodarstw powinna
objąć obniżka i jaka ma być wysokość stawki. Z uwagi na zróżnicowanie w różnych
porach roku morfologii odpadów, po upływie całego roku będzie można określić pełne
dane w zakresie kosztów oraz sposobów zbiórki.
Przewodniczący Komisji pytał kiedy nastąpi obniżka opłat.
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że to Rada Miejska ustala
wysokość opłat. Jednak czy po 2 m-ca stosowania można podjąć odpowiedzialną
decyzję. Jest pewna wiedza, ale zmieni się morfologia odpadów. Na zmiany trzeba
jeszcze poczekać.
Przewodniczący Komisji zaproponował aby do tematu wrócić za miesiąc, po
kwartale obowiązywania nowych zasad. Wtedy posiadane informacje, być może
pozwolą podjąć wniosek o obniżenie opłat.
Ad. 5
Radny Ryszard Jonderko zgłosił potrzebę remontu zjazdu z ul. Mikołowskiej na
drogę do fermy.
Radny Artur Szwed poruszył sprawę budowy chodnika przy ul Ks. Pojdy w kierunku
sklepu Biedronka.
Podjęto decyzję o skierowanie wniosku do ZDP, ZDiSK i firmy Komart o wspólne
rozwiązanie sprawy dojścia do pawilonów przy ul. Ks. Pojdy.
Przewodniczący Komisji zwrócił się o uporządkowanie chodnika przy ul. Ks. Pojdy
– likwidacja zapadlisk.
Członkowie Komisji zwrócili się do PWiK aby wspólnie z ZDP ustalono sposób
likwidacji zapadlisk
na chodniku przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach, częściowo
spowodowanych pracami PWiK,
Przewodniczący Komisji pytał o możliwość remontu drogi – ul. Żorska do nr. 17 p.
Jędrzejczak.
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że jeżeli droga nie będzie ujęta w projekcie
budżetu nie będzie możliwości jej wykonania. Jest to jedna z wielu dróg które
należałoby ująć w budżecie.
Radny Waldemar Mitura zwrócił się o likwidację przez PWiK zapadliska po pracach
prowadzonych w rejonie ul. Ligonia nr 10 i nr 12.
Radny Artur Szwed dodał, że podobny problem występuje po pracach PWiK
na ul. Konopnickiej.
Członkowie Komisji zwrócili się do PWiK o likwidację zapadliska po pracach

prowadzonych w rejonie ul. Ligonia nr 10 i nr 12, jak również przywrócić stan
pierwotny chodnik przy ul. Konopnickiej.
Radny Ryszard Jonderko pytał o dalsze losy boiska w Przegędzy.
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że nie ma podmiotu, który chciałby tym obiektem
zarządzać.
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie dot. dalszych planów Karbonii co do
inwestycji Czerwionce i związanych z tym miejsc pracy, z uwagi na głosy młodych
mieszkańców gminy planujących wyjazd za pracą.
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że nadal prowadzone są rozmowy Karbonii
z Gminą, dotyczą one głównie szczegółów technicznych a to wskazuje, że nadal jakiś
prace są tam prowadzone. Nie mniej sytuacja finansowa spółki NWR nie jest
najlepsza.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Alina Kuśka
Przewodniczący Komisji
radny Grzegorz Płonka

