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Protokół Nr 5/2015 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 4 maja 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. Zapoznanie się i zatwierdzenie notatki z objazdu w terenie. 
5. Sprawy bieżące.                  

  
Ad. 1 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” – głosowało                       
13 radnych.           
 
Ad. 2                        

Protokół Nr 4/2015 z dnia 23 marca 2015 roku, po dokonaniu poprawek poprzez 
wpisanie nazw chodników, które należy dokończyć,  został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 13 radnych. 
 
Ad. 3 

Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, do których 

uwag nie zgłoszono. 

Szczegółowo zostały omówione projekty uchwał w sprawach dotyczących: 

1) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,   

2) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,   

3) treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 

Sprawy związane z odpadami komunalnymi zostały przedstawione radzie w związku 

z nowelizacją uchwały o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Najwięcej 

dyskusji wzbudziło ograniczenie odbioru odpadów biodegradowalnych do 3 worków 

oraz  zwiększenie częstotliwości wywozu przez mieszkańców nieczystości płynnych 

do 3 razy w roku.  

Ponadto Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student dodała, że kończą się środki 

finansowe przeznaczone na realizację obecnej umowy i dlatego trzeba będzie, 

wcześniej niż przewidywano,  ogłosić nowy przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych.  
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Ad. 4  

Przewodniczący Komisji Wacław Brózda przedstawił radnym Notatkę sporządzoną 

z oględzin w terenie z dnia 13.04.2015 r. (stanowi załącznik do niniejszego 

Protokołu). Radni przedyskutowali  zawarte  w niej ustalenia. Tematy ujęte w notatce 

będą brane pod uwagę przy konstruowaniu zadań do budżetu Gminy i Miasta                       

na 2016 rok Przewodniczący Komisji dodał, że następny objazd będzie                           

zorganizowany po wakacjach, po kolejnych dzielnicach i sołectwach Gminy.  

Notatka została przyjęta przez radnych jednogłośnie – głosowało 13 radnych. 

 
Ad. 5.  

Sprawy bieżące. 

Radny Janusz Babczyński zapytał co z ulicą Strzelczyka, która jest                                       
w katastrofalnym stanie. Remont obiecany był już w 2014 roku. Należałoby chociaż 
zlikwidować dziury w drodze. 
Dyrektor ZDISK Piotr Łuc odpowiedział, że droga nadaje się tylko do przebudowy. 
Pod asfaltem nie ma prawidłowej struktury. Wymiana nawierzchni wymaga 
gruntownego remontu. Trzeba jeszcze sprawdzić czy wodociągi skończyły tam robić 
swoje zadania. 
Radny Bogdan Knopik zauważył, że Rada Dzielnicy w Dębieńsku ma dopracowany 
harmonogram remontów dróg, więc na razie ulicę Strzelczyka należałoby podleczyć.  
Radny Ryszard Jonderko poprosił o zabudowanie  około 10 m krawężników przy 
drodze w okolicy posesji Pana Fojcika w Przegędzy, gdyż  przelatuje tam woda.  
Poprosił również o wywóz śmieci na Kanetowcu. 
Dodał, że zbulwersowało go zachowanie pracowników PWIK, którzy w pięciu przez 
dwie godziny napełniali sześć beczek 1000l wodą z hydrantu. Te pięć osób stało                     
i patrzyło jak do tych beczek leci woda.   
Radna Izabela Tesluk zauważyła, że w Szczejkowicach z powierzchni ulicy 
Bełkowskiej unosi się dokuczliwy pył, za każdym razem gdy przejedzie tam 
samochód.  
Dyrektor ZDISK powiedział, że jest to tzw. wysiewka, którą się klinuje górną warstwę 
podbudowy. Wszystko jest dobrze dopóki jeździ się z odpowiednią prędkością i jest  
w miarę sucho.  
Radna Izabela Tesluk dodała, że należałoby coś zrobić z transportem ciężkim na 
ulicy Rybnickiej.  
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król powiedziała, że transport ciężki w tamtym 
miejscu to wynik prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców.  
Dyrektor ZDISK dodał, że jako drogowcy możemy tam wprowadzić ograniczenie do 
10 czy 15 ton. Ale co będzie dalej. W konsekwencji przedsiębiorcy będą chodzić                    
z pretensjami, że nie mogą dojechać. Kiedyś istniały przepisy, które dawały 
możliwość ustawową, aby wyciągać od przedsiębiorców pieniądze na remonty dróg. 
Teraz już tego nie ma.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że jeżeli chodzi o remonty dróg to budżet 
ZDISKu pod tym względem jest na przyzwoitym poziomie. Dobrą tendencją jest 
budowa dróg  w technologii śladowej. My jako Rada Dzielnicy w Dębieńsku co roku 
przeznaczamy pieniądze na drogi; w tym roku dajemy 12 tys. zł na zakup płyt.                           
I w tym kierunku należy iść.  
Radna Grażyna Strzelecka zapytała czy jest planowana przebudowa skrzyżowania 
ulicy ks. Pojdy z drogą wojewódzką nr 925 (wyjazd w stronę Katowic i Rybnika). 
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Przewodniczący Komisji powiedział, że temat ten będzie poruszony na spotkaniu                  
z przedstawicielami powiatu. 
Radny Grzegorz Płonka po raz kolejny poruszył problem tirów na ul. Rybnickiej                  
w Leszczynach, które się tam gubią i zawracają na nowo wyasfaltowanej drodze. 
Należałoby tam postawić znak do 16 ton albo informację, że na chłodnię jedzie się 
prosto. 
Radny Waldemar Mitura poprosił aby przyciąć kasztanowiec, który zasłania światło 
z lampy przy ulicy Ligonia 3-5.  
Radny Ryszard Jonderko poprosił o zamontowanie tablicy ogłoszeniowej  przy 
targowisku w Czerwionce.  
Radna Janina Binda poprosiła aby wybrukować przesmyk na zakręcie ul. Wolności 
bo i tak wszyscy wydeptują tam trawę oraz aby zrobić porządek przy krzyżu przy 
rondzie.  
 
  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokołowała:                
Sylwia Gruszkiewicz                   
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji 
 

Radny Wacław Brózda 


