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Protokół Nr 10/2015 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 14 grudnia 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 realizacji wniosków Komisji z objazdów dróg w 2015 roku. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” – głosowało                       
13 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 9/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 13 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany w Uchwale Budżetowej GiM na 2015 rok,  
2) Uchwały Budżetowej na 2016 rok (proponowane zmiany do projektu), . 
3) stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 

2016 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, 
4) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, 
5) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2016 roku, 
6) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 4, ad. 5 
Przewodniczący Komisji zaproponował by na styczniowym posiedzeniu, po przyjęciu 
budżetu, zająć się wyborem zadań drogowych na następny rok. 
Przewodniczący RM powiedział, że najbezpieczniejszy termin na uszczegółowienie 
zadań związanych z drogami to miesiąc luty, gdyż wtedy będzie już mniej więcej 
wiadomo ile środków przeznaczyliśmy na „Akcję Zima”.  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby  w takim razie w styczniu zorganizować 
wyjazdowe posiedzenie Komisji wraz z przedstawicielem ZGM, poświęcone sprawom 
mieszkaniowym - propozycja ta została poparta jednogłośnie.  
Następnie poinformował o zaległych wnioskach podjętych przez Komisję w sprawie 
oświetlenia i wymiany słupów oraz  zamontowania sygnalizacji ostrzegawczej przy 
przejściu dla pieszych na ul. 3 Maja. W tej sprawie brak informacji ze strony ZDW. 
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Przedstawił po raz kolejny uwagi zawarte w notatkach z objazdu dróg i zaproponował, 
aby razem ze ZDISK wystosować w tej sprawie wniosek do województwa.  
Radny Leszek Salamon dodał, że przed redagowaniem wniosków, dobrze by było 
widzieć projekt remontu drogi 925. 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w sprawie drogi nr 924, wysłać pismo do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Komisja przyjęła tę propozycję. 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu tematycznych 
działań komisji na kilka najbliższych miesięcy: 

 Styczeń   - sprawy ZGM, 

 Luty   - sprawy ZDiSK, 

 Marzec  - spotkanie z przedstawicielami powiatu, 

 Kwiecień  - sprawy PWIK. 
 
Radna Izabela Tesluk – powiedziała, że zgłaszała pismem prośbę o postawienie znaku 
„uwaga na dzieci” na ul. Bełkowskiej. Kiedy można się go spodziewać.  
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc wyjaśnił, że wymaga to projektu, opinii policji i zatwierdzenia 
projektu przez powiat. Być może uda się to zrobić w miarę możliwości w ramach 
nowego budżetu. 
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy mieszkańcy ul. Błękitnej zostali poinformowani            
o możliwości wykonania tam drogi śladowej. 
Przewodniczący RM powiedział, że zostało wysłane pismo do pani Dyl, poza tym 
sprawa ta została zaopiniowana przez  Radę Dzielnicy. Ponadto rozmawiał on 
telefonicznie z jednym z mieszkańców. 
Radny Leszek Salamon wyjaśnił, że jeżeli doszłoby do spotkania z mieszkańcami to 
zapewne wszyscy chcieliby asfalt zamiast dwuśladówki. 
Radny Marek Szczech dodał, że w Książenicach są dwie drogi dwuśladowe i na dzień 
dzisiejszy mieszkańcy chcą postawienia tam znaków ograniczających prędkość. Jak 
widać nie jest z tymi drogami tak źle.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy zostanie postawiony znak informacyjny przy 
wjeździe na chłodnię.  
Dyrektor ZDiSK powiedział, że jest to droga powiatowa i wszelkie uzgodnienia należy 
robić z powiatem. Ponadto właściciel powinien być tym faktem zainteresowany. 
Sekretarz GiM Józef Zaskórski powiedział, że dobrze by było wystąpić do 
przedsiębiorcy o właściwe oznakowanie dojazdu do firmy wraz z uzasadnieniem.  
Radny Waldemar Mitura poinformował Dyrektora ZDiSK, że na posiedzeniu Komisji 
Prawa radni będą zgłaszać miejsca, które wymagają doświetlenia, po czym informacja 
ta zostanie przekazana do ZDiSK. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że zrobiliśmy modernizację oświetlenia, która miała dać 
oszczędności. Jeżeli corocznie będziemy dokładać nowe punkty to oszczędności 
znikną. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że nie trzeba stawiać nowych punktów, być może 
wystarczy na starych punktach zmienić kąt padania, żeby doświetlić np. przejścia dla 
pieszych. Należałoby również wymienić stare słupy. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał czy oprawy oświetleniowe zostały wymienione na 
energooszczędne? Wg niego Vatenfall nie przyłożył się do tego remontu. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że od zakończenia remontu dołożyliśmy ok. 150 punktów 
świetlnych i te oszczędności zostały pochłonięte. 
Sekretarz GiM dodał, że może dobrze by było wyciąć gałęzie wchodzące w światło 
lamp. 
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy opracować koncepcję jak z tego 
problemu wyjść. 
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że należałoby zwrócić uwagę na przejścia dla 
pieszych przy ul. Ligonia. Są one pomiędzy lampami, więc może wystarczyłoby 
przesunąć pasy. 
Radny Grzegorz Płonka zasygnalizował problem awaryjności samochodu Burmistrza 
GiM. Warto by się zastanowić czy nie należałoby zakupić nowego auta, a nie ponosić 
ciągłe koszty naprawy obecnego.   
 
Wnioski z Komisji: 

1. Komisja zobowiązuje Przewodniczącego RM do pozyskania w jak najszybszym 

terminie projektu remontu drogi wojewódzkiej nr 925, celem przedstawienia 

tegoż projektu Komisji GKiŁP. 

2. Komisja zobligowała ZDiSK do pisemnego wystąpienia do  przedsiębiorców 

działających w rejonie chłodni przy ul. Rybnickiej o właściwe oznakowanie 

dojazdu do firm.  

3. Komisja zobligowała ZDiSK do pisemnego wystąpienia do Wojewódzkiego 

Zarządu Dróg w sprawie uwag dotyczących drogi nr 924, zredagowanych po 

objeździe Komisji w dniu 05.10.2015r. 

 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała:                                                       

                                                                              
Sylwia Gruszkiewicz      
 
 
 
 
 

           Przewodniczący Komisji   
 
 

         Radny Wacław Brózda 
 


