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Protokół Nr 14/2016 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 16 maja 2016 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                       
13 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 13/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało 13 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 

1) projekt do wprowadzenia do porządku obrad sesji w sprawie: 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego                        
Nr IFIII.4131.1.43.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. stwierdzające nieważność 
uchwały Nr XIX/228/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia           
18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”.  
Mecenas Aleksander Żukowski omówił możliwości dalszego postępowanie dot. 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego stwierdzającego nieważność 
tej uchwały. Wyjaśnił, że w przypadku wniesienia do sądu skargi na to 
rozstrzygnięcie, mamy nikłe szanse na wygraną. Poza tym postępowanie 
sądowe może trwać nawet i dwa lata. Pozytywny wniosek jest taki, że uchwała 
jest wadliwa tylko w tych czterech wskazanych punktach  i najrozsądniej byłoby 
je poprawić.  
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król powiedziała, że wiemy jak to poprawić, 
a pracownia poprawi ten plan w ramach gwarancji i zrobi to jak najszybciej, 
ponieważ nie dostała ostatniej transzy.  Jesteśmy  w stanie w ciągu sześciu 
miesięcy przeprowadzić na nowo całą procedurę i plan przyjąć.  
 
Po dyskusji Komisja jednomyślnie wypracowała stanowisko, aby nie 
wnosić skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. 
 

2) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
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4) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu 
przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań    
na drogach wojewódzkich, 

5) przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika         
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej 924   
w m. Czerwionka”, 
Radny Jerzy Kapszewicz wystosował prośbę aby do zadań na drodze 
wojewódzkiej 924 włączyć również sprawy dotyczące tejże drogi na odcinku        
w Stanowicach, - najlepiej na etapie przyjmowanie tej uchwały. Radny stwierdził, 
że jeżeli już robi się coś przy drodze wojewódzkiej, to powinno się zająć  
problemem kompleksowo na całej długości jej przebiegu w Gminie, a nie tylko     
w wybranych dzielnicach, czy sołectwach. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc wyjaśnił, że dwa z tych trzech zadań ciągną się już 
trzeci rok. Do tego doszło zadanie przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej – 
konieczność budowy ronda, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Ponadto planowany remont drogi 925; więc on uważa, że jak na teraz to i tak jest 
dużo. 
Skarbnik GiM powiedział, że zgodę mamy na te trzy konkretne zadania i nie 
możemy tu niczego dodać, gdyż procedura musiałaby zacząć się od nowa, a to 
byłoby niebezpieczne, że i te zadania mogłyby nie zostać wykonane w tej 
kadencji. 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
Naczelnik PGN wyjaśniła, że odbędzie się przetarg ograniczony, jest to wyjście 
naprzeciw mieszkańcom, którzy mają okazję poszerzyć własną nieruchomość.  
Radny Leszek Salamon zauważył, że kiedyś Wydział występowała w takich 
sprawach o opinię do Rady Dzielnicy. 
 

Do pozostałych projektów uchwał Komisja nie wniosła uwag.  
 
Ad. 4 
Radny Michał Stokłosa przedstawił stanowisko Rady Sołeckiej w Bełku dot. remontu 
fragmentu ul. Palowickiej – Rada Sołecka chce, aby zrobić ten remont w 2017 r.                                
po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie ZDiSK.  
Radna Janina Binda zapytała kiedy zostanie zrobiona droga przy ośrodku zdrowia.  
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że transakcja została już dokonana i droga 
jest nasza, ale jeszcze nie ma wpisu do Księgi Wieczystej. 
Radna Janina Binda zauważyła także, że schody od ul. 3 Maja nie są bezpieczne. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że może jest tam kilka ubytków, ale ogólnie schody nie są 
w złym stanie. Były tam, oględziny i ubytki zostaną naprawione.  
Radny Grzegorz Płonka przedstawił pismo sióstr zakonnych z Bełku zawierające 
uwagi do projektu remontu drogi 925 – pismo zostało skierowane do ZDISK. 
Radny Ryszard Jonderko poinformował o spotkaniu z przedstawicielami biura 
projektowego dot. remontu drogi DW 925 oraz Zastępcą Dyrektora ZDW  w Katowicach. 
Powiedział, że przyjęto wszystkie sugestie i uwagi, które zostały zgłoszone na piśmie.    
Poinformował również, że temat Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich zostanie poruszony na Komisji Ochrony Środowiska.  
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Przewodniczący Komisji zaproponował, aby objazd dróg gminnych odbył się 30 maja 
o godzinie 14:30. 
 
Wnioski z Komisji: 

1. Komisja przyjęła jednogłośnie stanowisko, aby nie wnosić skargi do Sądu 
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące 
Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XIX/228/16 z dnia 
18.03.2016r. 

2. Komisja przyjęła termin objazdu dróg gminnych w dniu 30.05.2016r.                     
w sołectwach: Bełk, Palowice i ewentualnie Szczejkowice. Zbiórka uczestników    
o godz. 14.30 przed budynkiem ZDiSK. 

 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                                  
Sylwia Gruszkiewicz 

 
 
 
    Przewodniczący Komisji           
        
 

                       Radny Wacław Brózda 


