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Protokół Nr 22/2017 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego  
w  dniu 20 lutego 2017 r. 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej      
- radny Wacław Brózda, który  na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz 
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. Analiza robót wykonanych przez ZDISK w 2016 roku.  

5. Omówienie wykazu zadań remontowych i inwestycyjnych zaplanowanych przez 

ZDISK do realizacji w 2017 r.  

6. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 21/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 23 stycznia 2017 roku, 
został przyjęty jednogłośnie  głosami „za” – głosowało 11 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 

w zakresie branżowym Komisji, 
3) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 
Prezes PWiK Bogusław Kurdek wyjaśnił, że zgodnie z procedurami 
przedłużenie taryf może obowiązywać tylko przez rok. Dlatego też w tym roku 
będzie niewielka podwyżek cen. Stawki za wodę i ścieki wzrosną o 5 gr za                 
metr sześcienny, jest to ok 0,7 %. Następnie szczegółowo omówił sprawy 
zakładu oraz plany na przyszłość.   

4) przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko1” – Naczelnik Wydziału 
PGN Lucyna Król wyjaśniła, że są to działki w Czuchowie, które weszły                     
w tzw. korytarz powiązań, po uchwaleniu planu w 2013 r. Żeby gmina nie 
płaciła odszkodowań chcemy przywrócić te tereny jako mieszkaniowe. 

5)  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 
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6)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 

najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy, 

7)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą. 

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4, Ad. 5 

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc przedstawił sprawozdanie z wykonanych robót w 2016 r. 
z podziałem na tereny wiejskie i miejskie oraz podał koszty przeprowadzonych robót. 
Przewodniczący Komisji zapytał - Co mówi ekspertyza mostu w Bełku.  
Dyrektor ZDiSK odpowiedział, że na dziś most jest zawężony do jednostronnego 
ruchu. Chcemy zlecić dokumentację, ale czekamy na zgodę administratora rzeki 
Bierawki. 
Następnie Dyrektor przedstawił plany zadań inwestycyjnych i remontowych  na 
2017r. (plan stanowi zał. do protokołu). Przypomniał, że pewne zadania są 
kontynuacją z lat ubiegłych. Dodał, że zadania drogowe będą konsultowane z radami 
sołeckimi i dzielnic, więc mogą się pojawić pewne przesunięcia, ale tylko w ramach 
danej kwoty.  
 
Ad. 6  

Przewodniczący Komisji zauważył, że w fatalnym stanie jest chodnik przy                            
ul. Broniewskiego 3 w Leszczynach oraz parking przy Ośrodku Zdrowia przy ul. 
Sportowej 1. Ponadto przy tejże ulicy stan obejścia wokół śmietnika pozostawia dużo 
do życzenia.  
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że chodnik ten prowadzi do ośrodka zdrowia,                                 
do parku i ze względów bezpieczeństwa należałoby go zrobić. W ogóle należałoby 
się zastanowić nad tą częścią dzielnicy.  
Radny Ryszard Jonderko, na podstawie wyceny przekazanej przez ZGM, zapytał 
jaka jest możliwość realizacji parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że wszystko zależy od środków. Na razie 
ich nie ma.  
Radny Janusz Babczyński podziękował za ujęcie w planach ul. Strzelczyka, gdyż 
jej stan jest fatalny. Poprosił o wycięcie drzew przy ul. Prostej, przy cmentarzu.  
Przewodniczący RM powiedział, że z funduszu sołeckiego powstała koncepcja 
rozwiązania skrzyżowania w Palowicach, jednak nie widzi kontynuacji tego zadania     
w tym roku. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że z zestawienia wynika, że w ty roku mamy 
mniej na zadania drogowe o 1,5 mln zł. Zaapelował, o zwiększenie środków, jeżeli 
zostaną jakieś po przetargach. Zapytał na jakim etapie są projekty na drogach 
wojewódzkich. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że jesteśmy po uzgodnieniach, są pozytywne opinie, 
teraz szukamy wykonawcy. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik dodał, że poszukujemy kogoś kto zrobi to 
fachowo. Mamy już 5 podejście do tego zadnia. Jeżeli chodzi o wolne środki,                            
to z powodu reformy oświaty musimy mieć je w budżecie. Nie wiemy ile nas będzie 
kosztować. 
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Radny Waldemar Mitura zauważył, że należałoby częściej kosić teren wokół 
śmietnika przy ul. Sportowej. Zapytał czy jest odzew z PKP w sprawie oświetlenia 
przy ul. Dworcowej. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że nie mamy środków na inwestycje, a z tym wiąże się 
oświetlenie przy PKP. 
Radny Bogdan Knopik zapytał na jakim etapie jest realizacja dalszej budowy 
solarów. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że czekamy na pismo z Agencji Nieruchomości Rolnych 
w sprawie formalnej zgody na przejęcie działki. 
Radny Jerzy Kapszewicz złożył wniosek, aby dokonać korekt w drzewostanie na 
placu zabaw przy szkole podstawowej w Stanowicach.  
 
 
Wnioski z Komisji: 

1. Komisja przyjęła jednogłośnie stanowisko, aby dokonać korekt w drzewostanie 
na placu zabaw przy szkole podstawowej w Stanowicach. 

 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz   
   
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  

 

                       Radny Wacław Brózda  

    


