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Protokół Nr 28/2017 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 25 września 2017 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji - radny Janusz 
Babczyński, 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. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego z dnia 21 sierpnia 2017 roku, został przyjęty 11 głosami „za”,              
1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał. 

1) Cztery projekty w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy dot. pomieszczeń przy                         
ul. Broniewskiego, Ligonia oraz Mostowej 2F i 4B.  

2) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar                 
w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach, 

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
Ad. 4 
Radny Bogdan Knopik zapytał co z remontem sołtysówki w Dębieńsku. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, żeby Przewodniczący Rady Dzielnicy 
zgłosił się do niego. 
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że Rada Sołecka przeznaczyła na 
utwardzenie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Przegędzy 17 tys. zł. Prosi żeby 
dołożyć resztę. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że zadanie to zostało 
wstrzymane, ponieważ nie miało już tam być nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
Jednak Burmistrz wystosował pismo do NFZ i opieka została. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał co z drogą DW 925. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że droga ta jest wysoko na liście rezerwowej                  
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i czekamy na środki, które zostaną po pierwszych przetargach. Niedługo będzie                    
u nas Marszałek Saługa i odbędzie się w tej sprawie konferencja prasowa. Wg niego 
logiczne byłoby żeby rozpocząć ten remont od strony Rybnika, ale nie wiadomo jak 
będzie.  
Radna Janina Binda zauważyła, ze nocna opieka zdrowotna jest niezbyt szczęśliwie 
usytuowana, gdyż do Przegędzy trudno dojechać 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że akurat tu odbywa się postępowanie 
konkursowe w NFZ i wygrywa najlepsza oferta. My nie mamy na to wpływu. 
Radny Bogdan Knopik zauważył, że zaczyna brakować tłucznia na bieżące 
remonty dróg i ZDiSK chce skracać ich zakres. 
Kazimierz Skuta ze ZDiSK powiedział, że sytuacja wynikła z tego, że mamy 
niezwykle mokry rok i drogi na bieżąco trzeba było poprawiać, nawet te poza 
harmonogramem. 
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że pod koniec października ma być 
sfinalizowane odwodnienie ul. Dworcowej i Powstańców. Na sesji miałyby być środki 
na to zadanie. Czy są? 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że jest to ujęte. 
Radny Bogdan Knopik zapytał kiedy Wydziały urzędu faktycznie  miały informację 
na temat planowanej budowy instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych 
na terenie Koksowni Dębieńsko. Mieszkańcy zarzucają, że przez tyle czasu nikt w tej 
sprawie nie reagował 
Przewodniczący RM powiedział, że był na zebraniu w Czerwionce i faktycznie była 
tam nagonka na Urząd i radnych. Zebranie odbyło się już po tym, jak JSW 
poinformowała, że wycofuje się z pomysłu, ale nadal były skargi na opieszałość 
urzędu. Przedstawił on jednak mieszkańcom scenariusz z terminami i datami. 
Wniosek Komisji Budżetu i Finansów w tej sprawie został podjęty już 23 sierpnia,                   
a pismo poseł Kloc wpłynęło dopiero 15 września. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że szczegółów nie zna, bo sprawa ta nie 
podlegała pod jego wydział. Całe to przedsięwzięcie od początku było nieudane. 
Oficjalnie pismo w sprawie budowy instalacji wpłynęło na początku lutego. 
Radny Leszek Salamon powiedział, że jest na ten temat artykuł w Kurierze i jest  
tam wszystko dobrze wyjaśnione. 
Radny Jerzy Kapszewicz zgłosił wniosek do Wydziału PGN, aby przyjrzeli się 
dobrze wydawanym pozwoleniom na budowę. Zgłosili się do niego mieszkańcy, 
którzy dostali zezwolenie na budowę, a nie mogą dojechać do swojej działki. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że pozwolenia na budowę wydaje Starostwo  
Powiatowe. Poza tym nie można dostać pozwolenia na budowę, jeżeli nie ma 
dostępu do drogi publicznej.  
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że drogi w planie zagospodarowania są,                   
ale w rzeczywistości ich nie ma. Droga jest do działki, ale działka ta została 
podzielona i do jednej działki droga jest a do pozostałych nie ma. 
Joanna Garbelus-Fabian Wydział PGN powiedziała, że Starostwo nie ma prawa 
wydać zezwolenia na budowę, jeżeli nie ma dostępu do drogi publicznej. I muszą to 
sprawdzić niezależnie od planu. Nie można też podzielić działki, jeżeli nie zapewni 
się wszystkim dostępu do drogi.  
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że droga jest ale ciężko się nią dostać do tej 
działki. 
Pełnomocnik ds. PRiG Wolnik powiedział, że kupujący powinien najpierw działkę 
obejrzeć i sprawdzić wszelkie ewentualności. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Janusz Babczyński przedstawił następujące 
wnioski do przyszłorocznego budżetu. 

1) o zwiększenie środków finansowych dla ZDiSK w budżecie na 2018 r., 
przynajmniej do poziomu budżetu z 2016 r. t. j. do kwoty ok 3 mln zł na 
inwestycje i ok 1 mln. zł na remonty. Powyższe kwoty pozwolą na realizację 
najpilniejszych zadań. 

2) o utrzymanie poziomu nakładów środków finansowych na płace w ZDiSK, 
zwiększając je stosownie o  poziom inflacji w 2017 r. oraz o % wzrostu 
planowanej płacy minimalnej w 2018 r. 

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie 12 głosami „za”.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz  
 
 

Wiceprzewodniczący Komisji  
 

             Radny Janusz Babczyński  


