
1 

Protokół Nr 40/2018 
z posiedzenia Komisji  Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w dniu 24 września 2018 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. Sprawozdanie z działalności Komisji w VII kadencji Rady Miejskiej  2014-2018. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 9  radnych.  
 
Ad.2  

Protokół Nr 39/2018 z Komisji  Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego                
z dnia 27 sierpnia 2018 roku, został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.  
 

Ad. 3  

Karolina Jamiołkowska pracownik Wydziału Programowania i Funduszy 
Zewnętrznych  przedstawiła Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy                          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020. 
 
Następnie Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję rady Miejskiej.  
 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w VII Kadencji 
Rady Miejskiej. Powiedział, że odbyło się 40 posiedzeń Komisji oraz 4 wyjazdowe                 
w teren. Komisja złożyła około 65 wniosków, z czego 42 załatwiono. Podczas 
spotkań wyjazdowych poruszono kolejnych 40 spraw dot. dróg, chodników, 
oświetlenia. Nie udało się zrealizować parkingów przy Ośrodku Zdrowia                                 
w Leszczynach i Przegędzy. Nie zrealizowano remontu DW 925 – jednak to jest 
zadanie wojewódzkie, a także ronda przy Aldi – to także należy do ZDW.  
Przewodniczący RM powiedział, że pewne rzeczy są po stronie województw.                     
Po naciskach uda nam się być może zrobić chodnik w Czuchowie i Szczejkowicach 
przy DW 924. Jest to dowód na to, że pilnowaliśmy tych inwestycji, ale trwało                       
to 1,5 kadencji. 
Przewodniczący Komisji dodał, że bardzo dobrze ocenia współpracę z powiatem,     
z województwem mamy problem. Nie doczekaliśmy się także ogólnej koncepcji dot. 
parkingów w Czerwionce i Leszczynach, a także nie mamy koncepcji dla                               
ul. Dworcowej.  
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Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że Komisja ma swoje zasługi, była 
prowadzona na wysokim poziomie i wiele rzeczy nam się udało.  
Przewodniczący RM dodał, że zwiększyła się ilość remontowanych dróg metodą 
śladową oraz mikordywanów.  
 

Ad. 5  

Radny Waldemar Mitura zapytał co z ul. Kopernika.   
Dyrektor ZDiSK powiedział, że jest w budżecie, ale jest problem nie dość,                         
że z cenami to jeszcze z wykonawcami.  
Przewodniczący Komisji zapytał co z zameczkiem w Leszczynach. 
Dyrektor ZGM powiedział, że 5 października nastąpi otwarcie kopert w przetargu. 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek sołtysa Przegędzy w sprawie 
zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków, na utwardzenie części 
odgałęzienia ulicy Mikołowskiej w Przegędzy.  
Wniosek skierowano do ZDISK. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz 

 
Przewodniczący Komisji 
     
  Radny Wacław Brózda  


