Protokół Nr 19/2016
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ładu Przestrzennego
w dniu 21 listopada 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. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok.
5. Sprawy bieżące.
Ad. 1
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” –
głosowało 11 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 18/2016 z dnia 17 października 2016 roku, został przyjęty jednogłośnie
11 głosami „za” – głosowało 11 radnych.
Ad. 3
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku,
4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłat – Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student
przedstawiła informacje dot. ilości śmieci wywożonych z terenu naszej gminy.
W 2014 i 2015 roku wywieźliśmy ponad 17 tys. ton odpadów, a za 10 miesięcy
tego roku jest już wywiezionych ponad 16 tys. ton, co daje średnią w
granicach 1600 ton miesięcznie. Jeśli chodzi o ten rok to wydatki szacowane
są na około 7 mln zł, zaś wpływy na około 6 mln. zł. Stąd ta uchwała, aby
zrekompensować koszty gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.
Radny Marek Szczech zapytał ile w tym jest odpadów zielonych.
Naczelnik GO odpowiedziała, że jest ponad 2 tys. ton. Jest ich o 2 tys. ton
mniej niż w ubiegłym roku, jednak równocześnie o 2 tys. ton wzrosła ilość
odpadów zmieszanych. Dlatego wielce prawdopodobne, że odpady bio
znalazły się w pojemnikach z odpadami zmieszanymi. Próba ograniczenia
odpadów bio nie powiodła się, do tego mamy wzrost odpadów zmieszanych.
Radny Marek Szczech zapytał czy ograniczenie zielonych w dalszym ciągu
pozostanie.
Naczelnik GO odpowiedziała, że propozycja jest taka, aby od przyszłego roku
uwolnić te odpady.
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5)

6)

Radny Ryszard Jonderko zauważył, że normalna posesja nie powinna
wystawić więcej niż 10 worków. Być może do takiej liczby ograniczyć bio.
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sytuacja w gminach
ościennych.
Naczelnik GO powiedziała, że w każdej gminie nastąpiła zwyżka. Do tego
należy dodać, że niektóre gminy nie odbierają wszystkiego. Nie odbiera się
spod drzwi gruzu, zielonych – tylko do PSZOKa, mieszkańcy nie dostają
worków. Wszyscy borykamy się z tym samym problemem.
zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament Biznesu”,
uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji zauważył, że w przedstawionym projekcie budżetu na
2017 rok są bardzo ograniczone środki dla ZDiSK. Wg projektu nie widać tam
żadnych zadań remontowo-inwestycyjnych.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że plany poszczególnych jednostek są mniejsze
w stosunku do planów tegorocznych, ponieważ jak wiadomo gmina musi spełnić
wskaźniki, z którymi cały czas ma problem. Już w tym roku wydatki bieżące są
mniejsze od dochodów bieżących o ok. 2 mln. zł. Rada nie może uchwalić budżetu,
który nie spełniałby tych wskaźników. Jeżeli by uwzględnić propozycje jednostek
budżetowych to wydatki byłyby na poziomie 148 mln. zł, natomiast realne dochody
tj. 135 mln. zł.
Następnie Komisja omówiła dochody i wydatki w poszczególnych działach
i rozdziałach projektu budżetu w zakresie branżowym Komisji.
Skarbnik GiM powiedział, że na dziś musieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć
środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
Rana Grażyna Strzelecka zapytała czy w harmonogramie można przesunąć
Przedszkole Nr 3, które jest zsunięte na 2018 rok. Ona ten problem już poruszała,
radni byli w tym przedszkolu i mogą się zgodzić z tym, że jest ono placówką w
najgorszym stanie technicznym na terenie naszej gminy. To przedszkole zasługuje na
to, by rozpocząć tam termomodernizację w 2017 r. Ponadto do tej pory nikt nie
wyjaśnił z jakiego klucza brano pod uwagę kolejność termomodernizacji.
Naczelnik Wydziału IiR powiedział, że musieliśmy dokonać takiego podziału,
ponieważ w przeciwny razie trzy obiekty w ogóle wyleciały by z tego programu,
ponieważ nie spełnilibyśmy wskaźników. Stąd się wzięły te grupy. Ponadto
harmonogram musiał być tak stworzony, by układał się w jedną logiczna całość.
Musieliśmy brać pod uwagę wiele rzeczy i różne priorytety.
Radny Waldemar Mitura zauważył, że sprawa przedszkola nie jest nowa, bo ciągnie
się od 2014 roku. Stan techniczny jest fatalny i dlatego należałoby je potraktować
prestiżowo, gdyż wszystko tam się sypie.
Radna Grażyna Strzelecka zapytała czy będzie oświetlenie wzdłuż tego
przedszkola.
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że nie ma on w ogóle środków na inwestycje.
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 Komisja podjęła wniosek, skierowany do Komisji Budżetu, aby w ramach
możliwości zwiększyć środki finansowe na inwestycje i remonty do dyspozycji
ZDiSK-u, w planie budżetu na 2017 r.
Ad. 5
Radny Marek Szczech zasygnalizował problem z oświetleniem końcówki
ul. Ks. Pojdy w Książenicach.
Przewodnicząc Komisji przedstawił radnym odpowiedź ZDiSK na wniosek Komisji
dot. ilości posiadanego sprzętu oraz pracowników tam zatrudnionych. Powiedział, że
zostanie to szczegółowo omówione na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
Radny Wacław Brózda
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