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Protokół Nr 7/2015 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
 i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 31 sierpnia 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. Omówienie tematu dot. ulicy 26 Stycznia w Bełku. 
5. Sprawy bieżące.                

  
Ad. 1 

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

Protokół Nr 6/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
 

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty, 
 

Radna Izabela Tesluk pytała czy będą obniżki dla rodzin wielodzietnych. 
Elżbieta Student Naczelnik Wydz. GO poinformowała, że stawki tak jak          
i teraz są zróżnicowane w zależności od ilości osób. Natomiast oprócz tego 
jest możliwość zwrócenia się do Burmistrza o umorzenie należności. 
Radny Ryszard Jonderko zwrócił uwagę, że ograniczenie bio-odpadów miało 
zmniejszyć koszty, a teraz mamy i ograniczenie i większe koszty. Dodał, że nie 
ma jeszcze zatwierdzonych ofert a już zatwierdzamy wzrost opłaty. 
Naczelnik Wydz. GO  wyjaśniła, że aby podpisać umowę muszą być 
zapewnione środki. Umowa ma obowiązywać 45 miesięcy pod warunkiem,    
że nie przekroczymy 57 tys. ton odpadów.  Ograniczenie bio-odpadów jest 
konieczne, bo jeżeli nie ograniczymy ilości odpadów to umowa skończy się 
szybciej. 
 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej  
i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej             
w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie 
Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza, 
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3) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar            
w rejonie cmentarza w obrębie Czerwionka, 

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, 
 

W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie - jednogłośnie.  
 
Ad. 5.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
na kolejne posiedzenie Komisji zaproszeni zostaną przedstawiciele powiatowej 
komisji drogownictwa. 
Ustalono, iż w I połowie października Komisja dokona objazdu terenu kolejnych 
dzielnic i sołectw gminy pod względem stanu dróg, chodników, parkingów. 
Przewodniczący Komisji omówił problemy związane z brakiem procedury na 
wypadek postępowania ze skutkami  zdarzeń losowych np.: anomalii pogodowych, 
(usuwania drzew – wiatrołomów).   
Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę na obowiązujące przepisy, które wydłużają 
procedurę w takich przypadkach. 
Radny Jerzy Kapszewicz zaproponował aby gmina wystąpiła o zmianę przepisów      
i uproszczenie tej procedury. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że drzewa po wichurze w parku                 
w Leszczynach stwarzały zagrożenie, a niektóre jeszcze są nie usunięte. Pytał  kiedy 
zrekonstruowany zostanie chodnik w tym rejonie. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że w ubiegłym tygodniu skończono prace w parku, 
do końca września planowane jest zakończenie całości tych remontów. 
Radna Janina Binda zgłosiła potrzebę utwardzenia skrótu między ul. Wolności         
i 3 Maja w Czerwionce.  
Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę, że ze względu na to iż ul. 3 Maja jest drogą 
wojewódzką, jakiekolwiek prace wymagają określonej procedury. 
Radna Janina Binda zgłosiła brak  oświetlenia w rejonie ul. Kruczkowskiego (stara 
rzeźnia). 
Radny Waldemar Mitura  zgłosił nieświecące lampy na ul. Broniewskiego, przy 
przystanku. 
Radna Janina Binda zwróciła uwagę na problem zbyt wysokiego krawężnika na     
ul. 3 Maja w kierunku fotografa. 
Radny Marek Szczech pytał o przystanek przy ul. Brzozy w Książenicach. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że przystanek odtworzono, nie ma na razie peronu. 
 
Ad. 4 

Na posiedzenie zaproszono Alojzego Gembalczyka, który po raz kolejny omówił 
temat skrzyżowania ul. 26 Stycznia i ul. Dworcowej w Bełku. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że członkowie Komisji zapoznali się z treścią 
kolejnego pisma. Temat został już na poprzednich posiedzeniach omówiony wszerz    
i wzdłuż. 
Alojzy Gembalczyk stwierdził dlaczego mieszkańcy Bełku ok. 700 osób mają być 
narażeni na niebezpieczeństwo. Naczelnym zadaniem każdej władzy jest dbanie  
o bezpieczeństwo mieszkańców. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że członkowie Komisji dokonali oględzin    
w terenie spornego skrzyżowania. Nie jest to najtrudniejsze skrzyżowanie w Bełku. 
Dyrektor ZDiSK  po raz kolejny stwierdzi, że w przypadku budowy nowych dróg ich 
parametry muszą być zgodne  z zapisami stosownego rozporządzenia, ale ulica      
26 Stycznia to jest stan zastany, gdzie natężenie ruchu nie jest aż tak duże,                
a podobna sytuacja jest w kilku miejscach gminu. W chwili obecnej nie stać gminy 
aby remontować to skrzyżowanie, gdy jeszcze wiele dróg nie ma utwardzonej 
nawierzchni. 
Radny Ryszard Jonderko zwrócił uwagę, że takie sytuacje są w całej gminie. 
Dyrektor ZDiSK wskazał skrzyżowanie w Czuchowie  - wyjazd z ul. Cmentarnej na 
drogę wojewódzką – spadek jest o wiele większy niż w Bełku. 
Przewodniczący Komisji  stwierdził, że robiąc to skrzyżowanie narażono by się na 
krytykę, że robi się miejsca gdzie nie jest to konieczne. Również użytkownik drogi 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Komisja pochyliła się nad tym tematem to 
już jest 3 posiedzenie w tej sprawie, byli tam na miejscu, rozpoznali temat ale na 
dzień dzisiejszy ze względu na duże koszty, gminy na to nie stać. 
Alojzy Gembalczyk stwierdził, że ilość przejeżdżających jest do sprawdzenia. 
Powołane rozporządzenie nie mówi, że dotyczy tylko nowobudowanych dróg, 
nowych musi, a tam gdzie grozi niebezpieczeństwem  to należy albo wyeliminować 
skrzyżowanie z użytkowania, albo je zrobić. Chodzi o to aby nachylenie było 
bezpieczne. 
Przewodniczący Komisji pytał ile zdarzeń miało miejsce na tym skrzyżowaniu. 
Alojzy Gembalczyk poinformował, że 20 lat temu jego żona miała tam kolizję, kilku 
sąsiadów, z-ca przewodniczącego Rady z Orzesza, na szczęście zdarzenia 
niespowodowany kalectwa. Wszystkie zdarzenia były wynikiem śliskiej nawierzchni    
i nachylenia. 
Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę, że Komenda Powiatowa Policji nie rejestrowała          
w tym miejscu żadnych zdarzeń. 
Radny Waldemar Mitura dodał, że Policja w przypadku niebezpiecznych miejsc 
sama wnioskuje o oznakowanie, czy przebudowę. Radni byli na miejscu, nikogo nie 
lekceważą ale przy dzisiejszych problemach drogowych nie jest tam tak źle. Kiedyś 
można wrócić do tematu. 
Radny Marek Szczech zwrócił uwagę czy nie można poprowadzić ruchu innym 
drogą, omijając to skrzyżowanie. 
Alojzy Gembalczyk stwierdził, że to byłoby rozwiązanie, podniosłoby to 
bezpieczeństwo, ale co na to mieszkańcy? 
Dyrektor ZDiSK zaproponował aby przesłać zapytanie do Rady Sołeckiej. 
Przewodniczący stwierdził, że w każdej dzielnicy są takie sytuacje, gmina nie może 
robić tu precedensu. Przychylił się do propozycji przesłania zapytania do Rady 
Sołeckiej. 
Alojzy Gembalczyk stwierdził, że w całej gminie takiego skrzyżowania nie ma, jest 
tam 60 centymetrowy wąwóz który trzeba nadsypać. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że to nie tylko nadsypanie, trzeba wykonać projekt    
i wszystko przygotować. W trakcie planowanego objazdu dróg, jeszcze raz dokonają 
oględzin tego miejsca. Na obecnym etapie proponuje zwrócić się o opinię do Rady 
Sołeckiej. 
Alojzy Gembalczyk stwierdził, że nie jest potrzebny projekt, nikt na to nie będzie 
zwracał uwagi, tylko nadsypać i po sprawie. 
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Wnioski: 

1. Komisja zaproponowała aby ZDiSK rozważył możliwość zamknięcia 
przejazdu przez to „niebezpieczne” skrzyżowanie w Bełku                                
i zaproponował skierowanie ruchu na inną drogę.  

2. Komisja postanowiła aby zwrócić się o opinię w sprawie zasadności 
przebudowy  tegoż skrzyżowania lub poprowadzenia ruchu inną drogą, 
do Rady Sołeckiej w Bełku. 

3. Komisja postanowiła zaprosić na kolejne posiedzenie Komisji GKiŁP       
w m-cu październiku, przedstawiciela z Rady Powiatu Rybnickiego            
z komisji drogownictwa. 

4. Komisja ustaliła, że objazd kolejnych dzielnic i sołectw Gminy odbędzie 
się w I połowie października br. – termin ustali Przewodniczący Komisji. 

 
 
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na niewłaściwe zachowanie p. Gembalczyka, 
który dokonał nagrania części posiedzenia Komisji, bez wcześniejszego 
poinformowania o takim zamiarze. 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała:                
Alina Kuśka                   
 
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji 
 

Radny Wacław Brózda 


