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Protokół Nr 4/2015 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 23 marca 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.                  

  
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” – głosowało                       
12 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 3/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, po dokonaniu poprawek poprzez 
wpisanie nazw chodników, które należy dokończyć,  został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, do których 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4  
Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji Wacław Brózda przedstawił odpowiedź, która wpłynęła 
na wniosek dotyczący zestawienia deklaracji śmieciowych.  
Zwrócił się o ustalenie przez ZDISK terminu spotkania roboczego na szczeblu powiat 
- gmina w sprawie modernizacji przejścia dla pieszych obok Biedronki                                    
w Leszczynach. 
Przedstawił pismo pana Alojzego Gembalczyka, dotyczące przebudowy 
skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. 26 stycznia w Bełku. Jest to już kolejne pismo w tej 
samej sprawie. Radni stwierdzili, że problem ten był już omawiany kilkakrotnie w 
poprzedniej kadencji, a pan Gembalczyk dostał już ostateczną odpowiedź w tym 
temacie w czerwcu ubiegłego roku. 
Dyrektor ZDISK Piotr Łuc po raz kolejny wyjaśnił, że nic nas nie zobowiązuje do 
tego, by to skrzyżowanie przebudować, mimo iż rzeczywiście jest ono 
nienormatywne. Nawet gdybyśmy chcieli je przebudować, to  nie dostalibyśmy 
pozwolenia na budowę, gdyż droga nie ma odpowiednich parametrów. Ponadto jest 
to droga typowo dojazdowa do posesji. 

 Radni  zdecydowali, że podtrzymują w tym temacie stanowisko Komisji 

poprzedniej kadencji i w takim samym tonie zostanie zredagowana odpowiedź 

do pana Gembalczyka. 
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Burmistrz GIM dodał, że jest to kolejna próba zainteresowania tym tematem, który 
na dzień dzisiejszy jest nierozwiązywalny. Specyfika zabudowy i ukształtowanie 
terenu jest tam dość trudne. Ponadto zrobiliśmy tam już wszystko, co jest możliwe. 
Droga jest po mikrodywaniku, na skrzyżowaniu jest lustro i znak STOP. Poza tym 
każde podnoszenie tego terenu jest niebezpieczne m.in. z powodu mostku na 
Bierawce.  
Przewodniczący Komisji poruszył temat parkingu przy Ośrodku Zdrowia                                      
w Leszczynach ul. Sportowa 1. Stwierdził, że jest tam bardzo zły stan nawierzchni 
oraz zbyt mała pojemność dla parkowanych tam samochodów, należących zarówno 
do  mieszkańców  ulicy Sportowej, jak również klientów ośrodka. Należałoby podjąć 
kroki, aby ten parking wyremontować i powiększyć go o teren zielony, który jest 
obok, a i tak niczemu nie służy. 
Radny Waldemar Mitura dodał, że ten teren zielony jest bardzo zaniedbany                           
i zdewastowany, nikt o niego nie dba, nie wiadomo do kogo należy. Temat parkingów 
należy w końcu ruszyć kompleksowo.  
Zapytał też, czy będzie coś robione z  ulicą Dworcowa prowadzącą do Przegędzy. 
Dyrektor ZDISK powiedział, że w budżecie przebudowy tej drogi nie ma, zostanie 
ona po prostu wyremontowana, jest to jedna z tych dróg, które ewidentnie nadają się 
pod śladówki.   
Radny Marek Szczech zapytał czy droga na wiadukcie w Leszczynach będzie 
modernizowana. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że powiat ma zamiar coś tam 
robić – zwęzić, zrobić światła, zwiększyć nośność i wybudować chodnik. Jest tam 
kwestia dogadania się z koleją. Wiadukt będzie musiał być wyłączony z ruchu. 
Radny Marek Szczech zauważył, że jeżeli będzie ten wiadukt wyłączony z ruchu,                      
to Książenice zostaną odcięte od centrum i cały ruch pójdzie albo od Kamienia, albo 
pójdzie ulicą Graniczną, Powstańców, gdzie jest bardzo wąskie gardło i wiadukt 
kolejowy w Książenicach. Jest tam skrzyżowanie czterech ulic:   Za torem, Wolności,  
Powstańców, Graniczna, mieszkańcy pytają czy nie można by w jakiś sposób 
przebudować tego skrzyżowania, czy chociaż odwrócić  kierunek pierwszeństwa. 
Ponadto zniknęły tam znaki.  
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że rozmawiał już na ten temat, jest to na pewno 
jakieś rozwiązanie, żeby to pierwszeństwo odwrócić.  
 

 Komisja podjęła wniosek, aby przeprowadzić w najbliższym czasie (kwiecień) 
wizję lokalną w miejscach wskazanych przez członków Komisji, a dotyczących 
newralgicznych punktów na terenie Gminy (wykaz miejsc  w notatce po wizji 
lokalnej). 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych.  

 
Radny Bogdan Knopik zapytał kiedy zaczną się roboty na drogach żużlowych. 
Dyrektor ZDISK odpowiedział, że już się zaczęły. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że należałoby zalać wycięty asfalt na ulicy Nowy 
Dwór. Stwierdził, że należałoby również wysypać tłuczniem zapadliska na                 
ul. Odrodzenia, jest to droga bardzo często użytkowana przez biegaczy                       
i rowerzystów, a my mamy do dostęp do kamienia z Zowera.   
Podziękował także za zrobienie rowu przy ul. Asnyka.  
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Dodał, że mieszkańcy Czerwionki zwrócili się do niego o  to, by zrobić sygnalizację 
świetlną ostrzegawczą nad przejściem dla pieszych na ul. 3 Maja, obok ratusza. Jest 
to miejsce którym często przechodzą dzieci do szkoły.  
Dyrektor ZDISK powiedział, że jeżeli taki wniosek wpłynie do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, to zlecą oni badanie natężenia ruchu i wtedy okaże się czy ma to 
szansę realizacji.  
 

 Komisja podjęła wniosek o dokonanie analizy potrzeby zabudowania 
sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych na ulicy 3 Maja 
naprzeciw siedziby SKOK ZR.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych.  

 
Radna Grażyna Strzelecka poprosiła o wykaz terenów zielonych w dzielnicy 
Leszczyny Osiedle z podziałem, które należą do ZDiSKU, a które do ZGM.  
Przypomniała o przycięciu bardzo nisko żywopłotu przy wyjeździe z ulicy 
Jagiellońskiej, naprzeciwko ZGM.  Burmistrz na spotkaniu w sprawie rewitalizacji 
obiecał, że do tygodnia będzie to zrobione. Również przy wyjeździe z Ligonia na 
Manhatan i z Morcinka należałoby przyciąć żywopłoty.  
Zapytała również czy można by odsunąć przejścia dla pieszych od skrzyżowania.   
Dyrektor ZDISK powiedział, że jest to kwestia właściciela drogi oraz policji. 
Radny Janusz Babczyński zapytał co z ulicą Strzelczyka, która jest                                       
w katastrofalnym stanie.  
Dyrektor ZDISK odpowiedział, ze nadaje się ona tylko do gruntownej przebudowy. 
Nie wiadomo kiedy znajdzie się ona w budżecie. Trzeba jeszcze sprawdzić czy 
wodociągi skończyły tam robić swoje zadania. 
Radny Ryszard Jonderko przedstawił problem braku parkingu przy Ośrodku 
Zdrowia w Przegędzy. Dobrze by było tam zrobić objazd dookoła ośrodka. Jest tam 
teren, który można by wykorzystać. Droga dojazdowa jest tam ze starych płyt,                       
a parking nie był robiony  w ogóle.  
Radna Izabela Tesluk zapytała czy cokolwiek się dzieje w temacie budowy chodnika                                             
w Szczejkowicach. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że nie mamy szans na uzyskanie od projektanta 
dokumentacji. Projektant nie wywiązał się z zadania. Prawdopodobnie odstąpi on od 
realizacji. Obecnie podeszła do tego już trzecia firma. Mamy w budżecie 
zagwarantowane środki na to zadanie, ale jeżeli nie ma dokumentacji, nie będzie 
realizacji. Szanse na wykonanie tego zadania w tym roku są żadne.  
 
  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                
Sylwia Gruszkiewicz                   
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Radny Wacław Brózda 


