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Protokół Nr 4/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 26 marca 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. Informacja na temat współpracy z Powiatem Rybnickim w zakresie 

drogownictwa   w 2019 roku. 
4. Omówienie działalności Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. 
5. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6.   Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1 

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

Ad. 2 

Protokół Nr 3/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
26 lutego 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.  
 

Ad. 4  

Piotr Łuc Dyrektora ZDiSK przedstawił informację dotyczącą działalności Zarządu 
Dróg i Służb Komunalnych oraz zestawienie zadań remontowych i inwestycyjnych do 
wykonania w roku 2019. 
Zwrócił uwagę, że Zarząd dysponuje bardzo małym budżetem, który pozwala  na 
realizacje tylko małej części potrzeb w zakresie remontów i inwestycji na drogach 
gminnych. 
Poinformował o planowanym zgłoszeniu ul. Strzelczyka do realizacji w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Zwrócił uwagę na potrzebę wykonania 
dokumentacji remontów dróg, aby móc aplikować o środki na ich remont w  ramach 
Funduszu. 
Radny Janusz Szołtysek poinformował, że dotacje w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych mogą stanowić nawet do 80 % kosztów i nie muszą to być tylko 
drogi gminne. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że trzeba będzie w budżecie poszukać 
środków na drogi. Jak najszybciej trzeba wskazać drogi do następnego rozdania        
w ramach Funduszu. 
Dyrektor ZDiSK dodał, że trzeba wydać 70-80 tys. zł. na dokumentacje                       
i przygotować się do aplikowania o środki na kolejne drogi. 
Radny Grzegorz Marek poruszył kwestie remontów dróg gminnych, zgłaszał 
wątpliwości co do celowości remontowania dróg w formie tworzenia dwuśladówek, 
zamiast wykonania całej drogi. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że gmina posiada 180 km dróg gminnych, w tym jest 
40 km gruntówek. Dwuśladówki to nie jest idealne rozwiązanie ale nie spotkał się       
z negatywnymi opiniami na ten temat. Mieszkańcy są zadowolenia, że mogą jeździć 
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po utwardzonej drodze a nie błocie. Kilometr drogi bitumicznej jest 6-7 razy droższy 
niż dwuśladówka, trzeba wybrać na co nas stać.  
Radny Marek Szczech poinformował, że w Książenicach od 6 lat remontowane są    
w ten sposób drogi i jest to pozytywnie odbierane. 
Radna Izabela Rajca pytała kiedy zostanie wyremontowana ul. Kosynierów              
w Dębieńsku. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że jest to najsłabszy budżet. W pierwszej kolejności 
zakończone zostaną rozpoczęte drogi. Chciałby aby rady sołeckie i rady dzielnic 
ustaliły harmonogram, które drogi należy wyremontować i tym będą się kierować. 
Radny Gabriel Breguła zwrócił uwagę na nieścisłości, które pojawiły się                   
w otrzymanym wykazie remontów dróg – ul. Dworcowa – boczna to są Leszczyny, 
natomiast ul. Mikołowska – boczna jest realizowana w ramach funduszu sołeckiego, 
oprócz tego sołectwo Przegędza nie dostało nic z budżetu. 
Radny Artur Szwed stwierdził, że dużo jeździ po terenie gminy, po bocznych 
drogach i drogi śladowe spełniają swoja rolę. 
Radny Janusz Szołtysek  podziękował w imieniu mieszkańców za utwardzenie        
i wyrównanie łącznika drogi ul. Narutowicza i ul. Piłsudzkiego. 
Radny Mitura również potwierdził, że śladówki zdały egzamin, w Leszczynach 
pozostała jeszcze ul. Przedszkolna. 
Przewodniczący Komisji odniósł się do wniosku radnego Marcina Stempniaka dot. 
współpracy ZDiSK ze wspólnotami mieszkaniowymi, który wskazywał na brak 
współpracy czego wynikiem są wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy                  
i rozbudowy parkingów osiedlowych. Stwierdził, że wniosek ten osobiście go dotknął, 
bo od lata pracując w Radzie Dzielnicy współpracują ze wspólnotami 
mieszkaniowymi, realizując wiele zadań. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że współpraca ze wspólnotami jest prowadzona od 
lat i stale jest rozwijana. Zadania są uzgadniane z Radą Dzielnicy i jeżeli budżet na to 
pozwala, są realizowane. Współpraca uzależniona jest możliwościami finansowymi 
gminy i wspólnot mieszkaniowych - najczęściej wykonywane są chodniki i miejsca 
parkingowe. 
Radny Michał Toman pytał o współpracę z wspólnotami w innych dzielnicach. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że same wspólnoty mieszkaniowe zgłaszają się         
z propozycjami zadań, są to: chodniki, dojścia, parkingi. Zakup materiałów jest po 
stronie wspólnoty, ZDiSK realizuje zadanie, dotyczy to terenów gminnych. 
Radny Artur Szwed potwierdził, że procedura była taka, że Rada Dzielnicy 
przyjmowała zgłoszenia od wspólnot mieszkaniowych dotyczące zadań do realizacji   
i gmina w miarę możliwości finansowych uczestniczyła w tym zadaniu. Taki rodzaj 
współpracy funkcjonuje od 11 lat. 
Radny Stanisław Breza dodał, że rady dzielnic i rady sołeckie mają największą 
wiedzę o tym co trzeba realizować. Zaproponował aby utworzyć grupę składającą się 
z przedstawicieli Komisji, w celu dokonania objazdu dróg gminnych. Zwrócił uwagę, 
że Stanowice mają drogi gminne i drogi wojewódzkie i od lat ciągnie się sprawa 
remontu drogi wojewódzkiej, od 10 lat trwa korespondencja z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, który na wszystkie wnioski odpowiada negatywnie.  Najgorszy 
odcinek drogi jest między rondami, jest tam zjazd na i z autostrady, wyjazd z firmy 
Tenneco, oprócz tego na łuku przy sklepie zatrzymują się samochody ciężarowe, nie 
ma chodnika, pobocze jest zdewastowane. Zaapelował do władz gminy, żeby 
zadziałać w tym temacie, jeżeli nic się nie zmieni będzie zmuszony wspólne              
z mieszkańcami nagłośnić sprawę w mediach i zablokować odcinek miedzy rondami. 
Przewodniczący Komisji potwierdził, że objazdy dróg w poprzednich kadencjach 
były praktykowane i zostanie to wypracowane. 
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Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG potwierdził, że droga 925 jest jedną          
z gorszych dróg, bardzo obciążona i mocno naruszona w trakcie budowy autostrady. 
Jest wykonany projekt za 2,5 mln. zł., jest pozwolenie na budowę, na dziś nie ma 
realizacji, droga jest na liście rezerwowej. Będzie próbował rozmawiać z Marszałkiem 
Województwa w tym temacie. 
Radny Stanisław Breza dodał, że Stanowice są ciągle placem budowy – rozpoczyna 
się budowa kolejnej fabryki, co znowu odbije się na drogach. 
Pełnomocnik ds. PRiG  odniósł się do sprawy parkingów na osiedlach, temat ten 
dyskutowano również na posiedzeniu Zespołu ds. Rewitalizacji. Zwrócił uwagę, czy 
część tych parkingów nie wyprowadzić poza teren osiedla. Za parę lat mieszkańcy 
mogą mieć pretensje, że tak nie zrobiono. Poinformował, że będzie próba 
przygotowania kampanii społecznej mającej na celu wyprowadzenie części 
samochodów poza teren osiedli. 
 
Ad. 3 

Marek Profaska Wicestarosta Powiatu przedstawił planowany zakres robót 
remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2019 roku: 
- rozpoczyna się budowa ronda w Leszczynach, 
- remont ul. Ks. Pojdy – odcinek od wiaduktu do skrzyżowania, 
- przebudowa drogi ul. Szczejkowicka w Palowicach, 
- do Funduszu Dróg zgłoszono ul. Furgoła od przejazdu do ul. Zagłoby, 
- bieżące remonty na wszystkich drogach, 
- odnowa oznakowania, 
- wycinka drzew. 
Poinformował o realizowanym przez Powiat projekcie dot. utylizacji azbestu, dopłata 
również obejmuje wymianę pokrycia dachowego. 
Radny Gabriel Breguła zgłosił brak części barierek na ul. Armii Krajowej. 
 

Ad. 5  

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 

Ad. 6  

Radny Grzegorz Marek zgłosił remonty dróg ul. 1 Maja, ul. Powstańców                   
w Stanowicach. Zaproponował aby nie robić dwuśladówek, tylko utwardzać całe 
drogi. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że pełna nawierzchnia wymaga również całego 
odwodnienia. 
   

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


