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Protokół Nr 38/2018 
z posiedzenia Komisji  Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w dniu 25 czerwca 2018 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. Informacja na temat współpracy z Powiatem Rybnickim w zakresie 

drogownictwa. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
5. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 8 radnych.  
 

Ad.2  

Protokół Nr 37/2018 z Komisji  Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego                
z dnia 21 maja 2018 roku, został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.  
 

Ad. 3  

Wicestarosty Powiatu Marek Profaska omówił zadania drogowe realizowane                  
i planowane do realizacji przez Powiat.  W najbliższym czasie rozpocznie się budowa 
ronda na skrzyżowaniu ulic Ligonia – Pojdy. Przetarg zaplanowany jest w m-cu lipcu.  
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc poinformował, że na czas budowy ronda planuje się 
wykonać bajpas, który powinien złagodzić uciążliwości związane z budową. 
Wicestarosta Powiatu dodał, że na budowę ronda zaplanowano 2 mln. zł. jednak        
z ostatnich przetargów widać, że koszty realizacji zadań są wyższe niż zakładano        
i w tym przypadku też tak może się zdarzyć. 
Radny Bogdan Knopik zgłosił iż mieszkańcy ul. Ornontowickiej zwracają się            
o uwzględnienie ustawienia znaków ograniczających prędkość. 
Radny Waldemar Mitura zgłosił następujące sprawy: 

- stan chodnika przy ul. Ks. Pojdy od tartaku  w stronę Inter Marche, 

-  łącznik od „Praktycznej Pani” do mostu, 

-  potrzeba malowania pasów na przejściach dla pieszych i poprawa widoczności. 

Radny Ryszard Jonderko pytał o skrzyżowanie ulic A. Krajowej - Ks. Pojdy. 

Wicestarosta Powiatu poinformował, że z uwagi na mały teren rozważane jest tam 

wykonanie sygnalizacji świetlnej. 
 

Ad. 4 

Komisja omówiła projekty branżowe projekty uchwał w sprawie:  
1) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”, 
Projekt omówił Bogusław Kurdek Prezes PW i K.  
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Wicestarosta Powiatu zwrócił uwagę na problem dot. dostaw wody z ujęcia    
w Bełku, często występujące braki w dostawie wody. 
Członkowie Komisji wnioskowali o podjęcie działań w celu przejęcia przez 
gminę ujęcia w Bełku. 
 

2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy (Ligonia 3B), 

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy (Ligonia 11A), 

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy (Konopnickiej), 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy (Szkolna), 

6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
7) zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach     

z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy 
komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. 
Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008), 

 

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało      
8 radnych. 
 

Komisja omówiła również projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji                 
nie zgłoszono uwag.  
 

Ad. 5  

Zapoznano się  z pismem mieszkańców dot. wykonania nowych miejsc parkingowych  
wzdłuż ul. Mostowej od ulicy Dąbrowskiego 2 do Przedszkola nr 3. 
Komisja zwróciła się o opinię w tej sprawie do Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. 
 

Wnioski z Komisji: 
1) Podjęto wniosek o podjęcie działań w celu przejęcia przez gminę ujęcia           

w Bełku. 
2) Zwrócono się o opinię w sprawie dot. wykonania nowych miejsc parkingowych  

wzdłuż ul. Mostowej od ulicy Dąbrowskiego 2 do Przedszkola nr 3                 
do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała:  
Alina Kuśka                

Wiceprzewodniczący Komisji 
     
  Radny Janusz Babczyński  


