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Protokół Nr 1/2018 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 11 grudnia 2018 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Artur Sola, który powitał 
wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
3. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 13  radnych.  
 

Ad.2  

Członkowie Komisji omówili projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, 
 

2) stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych 
na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach, 

Członkowie Komisji zaopiniowali powyższe projekty pozytywnie 13 głosami „za”. 
 

3) projekt budżetu gminy i miasta na 2019 rok 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc omówił projekt budżetu Zarządu Dróg i Służb 
Komunalnych na 2019 rok.  
 
 

Naczelnik Wydz. Inwestycji Grzegorz Kowalski przedstawił informację na 
temat prowadzonych inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków 
oświatowych realizowanych w bieżącym roku oraz o kolejnych zadaniach 
planowanych w roku przyszłym. 

 

Ad. 3  

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo mieszkańca dzielnicy Czuchów dot. 
bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicami 
Kochanowskiego, Bieli i Waryńskiego. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że jest to kompetencja Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
można wystąpić z kolejnym wnioskiem w tej sprawie. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że jest to newralgiczne miejsce               
w dzielnicy, było w tym miejscu spotkanie – wizja lokalna, jednak zalecenia wtedy 
wskazane nie zostały wdrożone.  Proponował zawnioskowanie do Policji o kontrole 
prędkości.  
Dyrektor ZDiSK zwrócił uwagę na istniejącą mapę zagrożeń, gdzie można zgłaszać 
wszelkie zagrożenia na które Policja ma obowiązek reagować. Im więcej zgłoszeń 
tym większa skuteczność. 
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że w ten sposób mieszkańcy mogą 
sami wskazać miejsca niebezpieczne. 
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Przewodniczący Komisji poinformował, że zgłoszenia do mapy zagrożeń są 
sprawdzane na poziomie Komendy Policji. Zaproponował aby ponownie zwrócić się            
z zapytaniem w tej sprawie do administratora drogi. 
Ustalono, iż zapytania w tej sprawie zostaną wystosowane do administratora drogi 
oraz Inspekcji Transportu Drogowego. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo spółki Komes dot. przyznania środków 
na remont nawierzchni drogi i wykonanie miejsc parkingowych przed budynkiem 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Broniewskiego 3. 
Dyrektor ZDiSK  poinformował że na dzień dzisiejszy nie ma środków na taki cel      
w projekcie budżetu. 
Przewodniczący Komisji wobec powyższego należy przekazać informację, że na 
dziś nie ma takich środków w projekcie budżetu na 2019 rok. Zwrócił również uwagę 
na możliwość partycypacji w kosztach takiego zadania przez Wspólnotę 
Mieszkaniową. 
Radny Artur Szwed zgłosił potrzebę doświetlenia dróg w rejonie przejść dla 
pieszych.  
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę na nieświecące lampy na ul. Armii Krajowej. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że w części lamp wymienione będą akumulatory. 
Radny Waldemar Mitura przypomniał o zgłaszanych do realizacji zadaniach 
dotyczących: przejścia dla pieszych koło Zameczku, oświetleń nad przejściami dla 
pieszych oraz budowy rond przy ul. Ks. Pojdy i A. Krajowej. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że rondo przy ul. Ks. Pojdy jest gotowe do 
realizacji, natomiast rondo przy A. Krajowej ma opracowaną koncepcję i będą 
wnioskować do ZDW o wykonanie dokumentacji. 
Radny J. Szołtysek pytał czy planowane jest dokończenie chodnika przy                 
ul. Narutowicza, stary chodnik jest zarośnięty, ma liczne ubytki. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że w tym roku planowana jest ul. Słowiańska. 
Radny Adam Karaszewski zaapelował aby przy rozdysponowaniu wolnych środków 
w takcie roku uwzględnić ZDiSK. Zwrócił uwagę na duże potrzeby w sołectwach          
i dzielnicach w zakresie dróg nieutwardzonych. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że na niektórych drogach występują problemy 
własnościowe uniemożliwiające ich remont. 
Radny Grzegorz Marek poruszył kwestie dot. remontów dróg w formie śladówek. 
Zaproponował zmianę koncepcji i realizacje asfaltowania całych dróg, tak jest 
realizowane w innych miejscowościach. 
Dyrektor ZDiSK stwierdził, że robią w taki sposób jaki gminę stać, do utrzymania jest 
170 km dróg gminnych, bez dróg bocznych. Dróg nieutwardzonych jest 30-40 km.   
Do tej pory docierały pozytywne opinie co do tej metody.  
Radny Stanisław Breza dodał, że lepsze są śladówki niż droga gruntowa,                  
w większości mieszkańcy są z tego zadowoleni. 
Radny Waldemar Mitura poruszył kwestie dot. o Akcji Zima, przypomniał                  
o odśnieżaniu chodników na os. „Manhattan”. 
Dyrektor ZDiSK poinformował o ogólnych zasadach dot. prowadzenia Akcji Zima. 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała:  
Alina Kuśka 

Przewodniczący Komisji 

      radny Artur Sola  


