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Protokół Nr 29/2017 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 

w  dniu 20 listopada 2017 roku 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - 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. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego z dnia 25 września 2017 roku, został przyjęty 9 głosami „za”,              
1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 10  radnych. 
 
Ad. 3 

1) zmiany uchwały Nr X/113/11/ Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia         
22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących                               
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 
Dyrektor ZGM wyjaśnił, że uchwała związana jest z tym, że chcielibyśmy 
wynająć mieszkanie w Czuchowie Powiatowi Rybnickiemu – jako dom dla 
dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej bez przeprowadzania przetargu;  

2) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; 
3) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXVII/421/17 

z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach 
wojewódzkich; 

4) przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK 
Czerwionka-Leszczyny   Sp. z o.o. na lata 2018-2021” – Prezes PWiK 
wyjaśnił, że jest to kolejny wieloletni plan, jest on potrzebny po to, żeby złożyć 
wniosek taryfowy. Poinformował, że niedługo pojawi się w kraju nowe 
przedsiębiorstwo Wody Polskie, które będzie regulatorem rynku wod.-kan.                  
w Polsce.  Ustawa  w tym temacie czeka na podpisanie. Na razie jednak                   
nie wiadomo jak będą wyglądały taryfy i czym dokładnie będzie zajmować                   
się przedsiębiorstwo. 

 
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Do pozostałych 
projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono uwag. 
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Ad. 4 
Skarbnik GiM omówił główne założenia budżetu na rok 2018. Wg potrzeb jednostek 
wydatki bieżące znacznie przekraczały dochody bieżące. Budżety jednostek zostały 
na poziomie tegorocznym. Nadwyżka dochodów nad wydatkami jest nieduża.                        
W projekcie budżetu opisany jest każdy wydatek inwestycyjny, jednak nie ma 
możliwości, by wypisać wydatki remontowe.  
Przewodniczący RM powiedział, że najpierw trzeba przyjąć budżet i konkretną  
kwotę dla ZDiSK, dopiero potem będziemy opiniować zadania w ramach remontów 
dróg.  
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że dobrze by było, aby Dyrektor ZDiSK 
przygotował wykaz remontów, robót i inwestycji zrealizowanych w 2017 roku.  Wtedy 
będziemy mieć pogląd ile środków rzeczywiście trafiło do jednostki w trakcie roku 
budżetowego. 
Radny Waldemar Mitura zauważył, że w budżecie są środki na zakup toalety 
publicznej w Czerwionce. Powiedział, że również w parku w Leszczynach toaleta by 
się przydała. Mieszkańcy zwracają się o to do niego.  
Dyrektor ZGM powiedział, że musimy mieć własną toaletę publiczną i na pewno 
będziemy o tym myśleć.  
Radna Grażyn Strzelecka zapytała czy wpłynęły już jakieś środki od rządu za koszty 
poniesione przez samorządy w związku z reforma oświaty. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie ma na razie takich danych. 
Radna Janina Binda poprosiła o naprawę chodnika, który się zapadł przy ul. Hallera  
 
Ad. 5 
Radny Waldemar Mitura zapytał czy będzie ustawiony znak nakaz skrętu w prawo 
przy wyjeździe z Tesco.  
Dyrektor ZDiSK powiedział, że dwie opinie ZDW w tej kwestii były negatywne, ale 
koncepcja, która jest tworzona w związku ze skrzyżowaniem drogi A. Krajowej                           
i Wyzwolenia przewiduje takie oznakowanie. Z kolei Jeżeli chodzi o niosek złożony               
o ustawienie znaku teren niezabudowany na A. Krajowej, to do dziś powiat nam nie 
odpowiedział.  
Radny Waldemar Mitura zapytał do kogo należą słupy oświetleniowe przy                           
ul. Ks. Pojdy. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że w 2010 r. został stworzony dokument, który 
przekazywał całość majątku na rzecz Vattenfalla. Jest duża szansa, że Tauron 
zacznie wymieniać u nas słupy na takie, jakie są na ul. Ligonia. 
Radna Grażyna Strzelecka poprosiła o naprawę drogi przy Domu Działkowca                    
w Leszczynach. Poprosiła także o zamontowanie oświetlenia wzdłuż płotu 
Przedszkola Nr 3. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że należałoby zrobić wjazdy na ul. Pawlasa                 
w związku z remontem ul. Ks. Pojdy. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że powiat obiecał zrobić tram nakładkę. 
Przewodniczący Komisji zapytał co się dziej e w sprawie monitoringu w gminie. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że marne to widzi. Komisja ds. monitoringu 
wystosowała wniosek do Burmistrza o dwa etaty w SM, jednak wniosek ten nie został 
dobrze odebrany.  
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Wnioski  z Komisji: 

1. Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby zobowiązać Dyrektora ZDiSK                      
do przygotowania zestawienia wykazu zadań remontowo-inwestycyjnych 
zrealizowanych w 2017 r. 

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 

             Radny Wacław Brózda  


