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Protokół Nr 3/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 26 lutego 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. 
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.   Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1 

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

Ad. 2 

Protokół Nr 2/2018 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
22 stycznia 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.  
 

Ad. 3  

Członkowie Komisji omówili projekty uchwał w sprawie: 
 

1) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17 
w sprawie 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” – przedstawił 
Bogusław Kurdek Prezes PWiK. 
Radny Stanisław Breza poruszył kwestie wymiany azbestowego wodociągu 
w Stanowicach, jak to będzie wykonywane i kiedy. 
Prezes PWiK poinformował, że stary rurociąg pozostanie w ziemi. Na chwile 
obecną trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. zgody na 
wymianę wzdłuż drogi. 
Radny Janusz Szołtysek zgłosił, że na ulicach Narutowicza, Górnośląskiej, 
Piłsudzkiego i św. Antoniego mają miejsce częste awarie wodociągu, czy     
w związku z tym planuje się tam remonty. 
Prezes PWiK poinformował, że typuje się do remontu sieci tam gdzie 
występuje największa awaryjność. 
Radna Izabela Rajca zgłosiła problem zgłaszany przez mieszkańców 
Dębieńska a dotyczący przerw w dostawach wody. 
Prezes PWiK wyjaśnił, że sprawa jest trudna – PWiK odpowiada za 
dostarczanie wody, którą kupuje od Jastrzębskiej Spółki Węglowej z ujęcia 
w Bełku. Problemy wynikają stąd, że Spółka od dłuższego czasu nie robi 
tam żadnych remontów i modernizacji, stąd duża awaryjność. Były 
prowadzone w tym temacie rozmowy po których pewne rzeczy udało się 
naprawić. Poprawiono również kwestie przekazywania informacji do 
mieszkańców.  Na dzień dzisiejszy problemy ustały. 

Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG dodał, że przerwy w dostawach wody 
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powodowane były między innymi problemami z zasilaniem w energię 
elektryczną. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 

2) 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  - przedstawił Marian Uherek Dyrektor ZGM 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 

3) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny     
w 2019 roku – przedstawił Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK . 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 

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

Ad. 4  

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektora ZGM o informację w sprawie 
remontu zabytkowego zameczku w Leszczynach.  
Dyrektor ZGM poinformował o zakresie remontu zabytkowego zameczku i parku      
w Leszczynach. Poinformował również o zakończeniu remontu budynku przy ulicy 
Młyńskiej.   
Przewodniczący Komisji zaproponował aby członkowie Komisji dokonali oględzin 
obiektu przy ulicy Młyńskiej przed jego zasiedleniem. Termin zostanie ustalony na 
kolejnym posiedzeniu. 
Radny Adam Karaszewski pytał o stan prawny pozostałej części budynku przy       
ul. Młyńskiej. 
Dyrektor ZGM poinformował, że właścicielem budynku jest gmina, część 
niewyremontowana jest na podstawie umowy użyczenia przekazana 
Przedsiębiorstwu „Nocleg”. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że przy okazji remontu zameczku i parku 
wycięto 200 drzew, pytał również o znajdujący się w pobliżu ciek. 
Dyrektor ZGM wyjaśnił, że 80% wyciętych drzew to były samosiejki. Prowadzona 
inwestycja ma w zakresie również nasadzenia, zieleni będzie więcej niż było. Jeżeli 
chodzi o ciek to będzie on odtworzony i wyczyszczony, wybudowany zostanie 
również mostek. 
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że jest to olbrzymi projekt  a zrealizowana 
inwestycja będzie służyła wszystkim mieszkańcom. 
Radny Gabriel Breguła pytał o liczbę oczekujących na mieszkanie. 
Dyrektor ZGM poinformował, że jest ok. 300 oczekujących na przydział mieszkania 
komunalnego, średni czas oczekiwania to 4 lata. 
Radna Izabela Rajca zgłosiła brak oświetlenia na ulicy Zagłoby nr 25 w Czerwionce. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że w tym miejscu nie ma zabudowanego oświetlenia. 
Zwrócił uwagę, że nie ma środków na dokładanie pojedynczych punktów 
oświetleniowych. Modernizacja oświetlenia, którą przeprowadzono miała 
spowodować oszczędności, jednak dokładanie kolejnych nowych punktów 
spowodowało kolejne koszty. 
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Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że wymieniono oświetlenie na energooszczędne, 
jednak oszczędności skonsumowano przez dodatkowe punkty. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Komisji szerzej 
zostanie omówiona działalność Zarządu Dróg i Służb Komunalnych i plan robót na 
2019 rok. 
Radny Grzegorz Marek zwrócił uwagę na fatalny stan dróg. Poinformował, że na 
bieżąco przekazuje do ZDiSK-u zgłoszenia dot. dróg w Stanowicach, wymagających 
remontu.  
 
     
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      Przewodniczący Komisji 

      radny Artur Sola  


