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Protokół Nr 2/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 22 stycznia 2019 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie Planu pracy Komisji.  
5.   Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 12  radnych.  
 

Ad. 2 

Protokół Nr 1/2018 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
11 grudnia 2018 roku, został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.  
 

Ad. 3  

Członkowie Komisji omówili projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy - przedstawił Dyrektor ZGM Marian Uherek. 
Projekt zaopiniowano pozytywnie. 
 

2) powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny            
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju                 
– przedstawiła Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik. 
 

Komisja zaopiniowała pozytywnie kandydaturę radnego Artura Soli  jako 
reprezentanta Gminy i Miasta  w Zgromadzeniu MZK. 
 

3) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju 
– przedstawiła Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik. 
Projekt zaopiniowano pozytywnie.  

 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 

Ad. 4  

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję Planu Pracy Komisji na kadencję: 
1. Cykliczne posiedzenia Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
2. Współpraca z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej (w posiedzeniach Komisji 

uczestniczy Dyrektor Zakładu, a w razie nieobecności osoba przez niego 
wyznaczona) w zakresie:  
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1) gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,  

2) funkcjonowania Zakładu w tematach podległych Komisji (np. osiedla 
socjalne, rewitalizacja zabytków, inwestycji i remonty wykonywane przez 
Zakład itp.).  

3. Współpraca z Zarządem Dróg i Służbami Komunalnymi w (posiedzeniach 
Komisji uczestniczy Dyrektor Zakładu, a w razie nieobecności osoba przez 
niego wyznaczona) w zakresie:  

1) zapoznawania członków Komisji z przebiegiem realizacji zadań 
inwestycyjnych - drogowych, odwodnienia dróg, kanalizacji sanitarnej itp. 

2) opiniowania i wskazywania priorytetów w zakresie remontów dróg gminnych, 
chodników oraz parkingów, 

3) opiniowanie i wskazywanie priorytetów w zakresie zadań inwestycyjnych. 
4. Okresowa analiza działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   

sp. z o.o. 
5. Współpraca z Wydziałami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny        

w zakresie tematycznie związanym z Komisją. 
6. Omawianie i opiniowanie materiałów na poszczególne sesje Rady Miejskiej. 
7. Współpraca z Komisją Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Zarządem Dróg Powiatowych     
w Rybniku w zakresie dotyczącym terenu Gminy Czerwionka-Leszczyny. 

8. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach oraz Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach w zakresie dotyczącym dróg wojewódzkich 
przebiegających przez  Gminę Czerwionka-Leszczyny. 

9. Współpraca z radami dzielnic i radami sołeckimi z terenu Gminy Czerwionka-
Leszczyny. 

10. Bieżące rozpatrywanie pism wpływających do Komisji z zakresu działania 
Komisji oraz ich bieżące rozpoznawanie. 

11. Inne sprawy dotyczące Gminy i Miasta, które Komisja obejmuje swoim 
zakresem działania. 

        

Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie plan pracy Komisji na kadencję 2018 – 
2023. 
 

Ad. 5  

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo PZD Rodzinny Ogród Działkowy         
im. Miczurina w Czerwionce dot. wytyczenia miejsc postojowych w rejonie bramy 
obok magazynu Ogrodu przy ul. Kolejowej za torami. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik zwrócił uwagę, że  są rozbieżne 
informacje w zakresie tej drogi – zgłaszane są skargi, że ulica Kolejowa jest 
nieprzejezdna z powodu zaparkowanych samochodów działkowców. Rozumie interes 
działkowców ale powinni się zdyscyplinować aby nie doprowadzać do sytuacji,        
że ulica Kolejowa jest nieprzejezdna. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc poinformował, że nowe znaku ustawiono na wniosek 
Policji. Wprowadzenie zmian wymaga przygotowania projektu organizacji ruchy, który 
podlega zaopiniowaniu przez Policję. 
Radny Adam Karaszewski zaproponował aby w tym rejonie wyznaczyć miejsca, 
gdzie będzie można parkować na krótki okres czasu np. 15 minut. 
Prezes PZD ROD im, Miczurina Mirosław Czyżycki dopowiedział, że chodzi           
o wyznaczenie krótkiego miejsca ok. 20 m do parkowania w rejonie magazyny 
Ogrodów, aby był czas na swobodny rozładunek, czy załadunek samochodu. 
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Ustalono, że ZDiSK wykona projekt zmiany organizacji ruchu, który zostanie 
przedłożony do zaopiniowania do Policji. 
Przewodniczący prosił o przedstawienie informacji dot. ustawy o funduszu dróg 
samorządowych. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że jest ustawa o środkach na drogi powiatowe, 
wojewódzkie i lokalne. Trudno jeszcze mówić o szczegółach, bo nie ma 
rozporządzeń wykonawczych do tej uchwały. Wiadomo, że środki będą na inwestycje 
drogowe i mostowe. Gminne mosty nie kwalifikują się do finansowania w myśl tej 
ustawy. 
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że kilka lat w zasadzie nie było zimy, w tym 
roku prowadzona jest „akcja zima” i generalnie nie ma uwag odśnieżania, była tylko 
sytuacja wyjątkowa tj. oblodzone dojście do szkoły, co zgłaszał i zostało to 
wykonane. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że z zasady posypywane są piaskiem i solą ciągi 
komunikacji zbiorowej oraz miejsca niebezpieczne, proste odcinki nie są tym objęte. 
Zwrócił pracownikom uwagę aby odcinki przy szkole posypywać. 
Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że opublikowano informację kto zarządza danymi 
odcinkami dróg, aby wskazać kto czym się zajmuje. 
Radny Waldemar Mitura podziękował w imieniu mieszkańców Leszczyn za 
dotychczas prowadzoną „akcję zima”. 
Radny Grzegorz Marek poinformował, że interweniował o odśnieżanie                      
w Stanowicach zgłaszanego już dojścia do szkoły oraz schodów przy ul. Kościelnej. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę, że nie wszyscy właściciele są w stanie 
odśnieżać chodnik wzdłuż swojej posesji, chociażby ze względu na wiek i zdrowie. 
Poruszył kwestie awarii oświetlenia przy ul. Ks. Pojdy. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że na ul. Ks. Pojdy i bocznych wykonany będzie 
remont oświetlenia realizowany przez firmę Tauron. 
Radny Janusz Szołtysek pytał o remont parkingu przy ośrodku zdrowia                    
w Leszczynach. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że projekt jest wykonany potrzebne są środki na jego 
wykonanie w budżecie. 
Radny Adam Karaszewski poinformował, że placówka opiekuńcza w Czuchowie 
zwróciła się z prośbą o remont schodów i drogi dojazdowej. 
Dyrektor ZGM poinformował, że z naprawą schodów czekają na temperaturę 
powyżej „0”. Jeżeli chodzi o drogę to jest to duży koszt na który Zakład w tej chwili 
nie ma środków, priorytetem są kominy. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że jest to placówka powiatowa i ze strony 
Rady Dzielnicy szły sygnały do Powiatu w tej sprawie ale bez rezultatu. 
Pełnomocnik ds. PRiG zadeklarował, że skontaktuje się w tym temacie z Powiatem. 
Radny Gabriel Breguła pytał o remont stolarki okiennej w ośrodku zdrowia              
w Przegędzy. 
Dyrektor ZGM poinformował, że wymiana okien na parterze ośrodka zdrowia 
planowana jest w I półroczy tego roku. 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      Przewodniczący Komisji 

      radny Artur Sola  


