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Protokół Nr 2/2015 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 26 stycznia 2015 r. 
 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście          

wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Wacław Brózda, który powitał wszystkich obecnych. 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Omówienie planu pracy Komisji. 
4. Sprawy bieżące.                  

  
 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.                                    
Protokół Nr 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Skarbnik GIM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  
       w zakresie dotyczącym Komisji oraz  
3) emisji obligacji komunalnych, 
4) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2015 roku. 
 
Następnie Naczelnik Wydziału GO Ilona Cyroń omówiła projekty uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w obrębie Czerwionki oraz 
Dębieńska. Wyjaśniła, że chodzi tu o uregulowanie stanu prawnego tych terenów.  
  
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji Wacław Brózda zapoznał członków Komisji z propozycją 
Planu Pracy na bieżącą kadencję. Plan pracy na lata 2014-2018 został przyjęty 
jednogłośnie głosami „za” – głosowało 10 radnych 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących. 
Przewodniczący Komisji zapytał jakie są propozycje rozwiązanie problemu ulicy 
Błękitnej. 
Dyrektor ZDiSk Piotr Łuc wyjaśnił, że w budżecie są zaplanowane środki                             
w wysokości 70 tys. zł, które mogą być przeznaczone na wykonanie tego odcinka 
metodą śladową. Pytanie czy mieszkańcy będą zadowoleni z takiego rozwiązania.   
Radny Leszek Salamon przypomniał, że w lutym będzie spotkanie Rady Dzielnicy 
Leszczyny Stare i wtedy będzie decyzja, którą drogę należy zrobić.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że właśnie w takim tonie poszła 
odpowiedź do mieszkańców ulicy Błękitnej.  
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Przewodniczący Komisji zgłosił, że na ulicy Ligonia w Leszczynach z pięciu przejść 
dla pieszych trzy są nieoświetlone, dwie lampy nie świecą. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że dobrze byłoby znowu 
zastanowić się nad montowaniem lamp solarnych. Jak do tej pory oświetlenie to 
sprawdza się dobrze.  Być może pojawią się znowu na ten cel środki zewnętrzne. 
Wtedy to rozwiązałoby w jakiś sposób problem oświetlenia w gminie.  
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że takie oświetlenie przydałoby się w okolicy 
Przedszkola Nr 3 w Leszczynach, gdyż dojście do niego od ulicy Dunikowskiego jest 
w ogóle nieoświetlone, co stanowi problem dla opiekunów prowadzących dzieci do 
przedszkola, również dlatego, że nie ma tam porządnego chodnika i ciężko tam 
przejść w okresie jesienno-zimowym.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał kiedy pojawią się środki na dofinansowanie 
takiego projektu. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że w tym roku będą 
składane wnioski, ewentualna realizacja przypadnie na rok przyszły.  
Radny Bogdan Knopik dodał, że takie oświetlenie solarne przydałoby się przy 
budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych czy placach zabaw.  
Radny Waldemar Mitura zgłosił, iż mieszkańcy skarżą się na nieodśnieżone 
chodniki przy ulicy Ks. Pojdy w Leszczynach.  
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że po telefonie radnego zostało to zrobione, 
jednak gmina nie powinna tego robić, gdyż jest to teren powiatowy.  
Radny Waldemar Mitura zapytał także jak to jest z terenem za Intermarche, gdyż 
tam też jest problem ze sprzątaniem, koszeniem czy odśnieżaniem chodnika.  
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że teren jest gminny ale Intermarche 
wybudowało tam chodnik żeby mieszkańcy mogli dojść do sklepu od tej strony. Przy 
czym Intermarche zobowiązało się do dbania o ten teren.  
Radny Waldemar Mitura powiedział, że powinno być czytelne jaki teren do kogo 
należy. 
Radny Grzegorz Płonka zgłosił, że przy ulicy Daszyńskiego i Rybnickiej nie świeci 
lampa. Prosi o załatwienie tej sprawy.  
Zauważył również, że kierowcy zwłaszcza Tirów mają problem z trafieniem do 
Chłodni i skręcają nie tam gdzie trzeba. Warto by było postawić jakiś znak 
informacyjny w tym temacie.  
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc odpowiedział, że to zadanie należy do powiatu bądź 
chłodni. 
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że należałoby przyciąć gałęzie i wyciąć suche 
drzewa na obiekcie szkolnym w Przegędzy.  
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc odpowiedział, że z takim wnioskiem musi do niego 
wystąpić dyrektor szkoły. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło pismo mieszkańców ulicy 
Cichej w Dębieńsku z prośbą o dalszy remont ich drogi. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że decyzję o ewentualnym remoncie należy                     
o  zostawić Radzie Dzielnicy, gdyż ma już ona ustalony pewien harmonogram zadań.  
Poinformował również, że słyszał negatywne opinie o lokalizacji śmietników na 
rewitalizowanym osiedlu familoki. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że wszystkie prace wykonywane są zgodnie 
z przepisami i na wszystko są pozwolenia. Również na te śmietniki.  
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Radny Bogdan Knopik zauważył również, że przewoźnicy mają problem                                
z dowozem m. in. opału czy materiałów budowalnych do posesji prywatnych, gdyż na 
niektórych drogach są postawione znaki ograniczające tonaż. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że problem ten należałoby poruszyć                           
w powiecie. 
 
Przewodniczący Komisji zgłosił, że przy parkingu na skrzyżowaniu ulicy Sportowej                                       
i Broniewskiego (parking samochodowy) są dwa słupy oświetleniowe, które stanowią 
zagrożenie gdyż są uszkodzone. 
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby na następne posiedzenie zaprosić Panią 
Irenę Woźnica Przewodniczącą Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa      
i Porządku Publicznego w Powiecie oraz Pana Bernarda Simona Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Rybniku. 

  
      

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz             

 

 

Przewodniczący Komisji 

                  Radny Wacław Brózda 


