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Protokół Nr 5/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 24 kwietnia 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 12  radnych.  
 

Ad. 2 

Protokół Nr 4/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
26 marca 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.  
 

Ad. 4  

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

Ad. 4  

Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów omówił bieżącą 
działalność i realizowane inwestycje: 
- trwają termomodernizacje placówek oświatowych – 9 obiektów jest po odbiorach 
końcowych, 1 po odbiorze technicznym, nadal realizowanych jest 5 obiektów z tego   
3 na ukończeniu, 
- rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Palowicach gdzie przekazano plac 
budowy, 
- zlecono dokumentację projektową adaptacji i rozbudowy szkoły w Dębieńsku, 
-  przygotowywane są do realizacji 4 projekty w sołectwach dot. utwardzenia                    
i rozbudowy placów zabaw. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się o informacje dot. remontów dróg. 
Piotr Łuc Dyrektora ZDiSK poinformował o złożeniu wniosku na realizację drogi     
ul. Strzelczyka w ramach Funduszu Dróg oraz o przebiegu remontów dróg gminnych 
realizowanych przez Zarząd. Poinformował o rozpoczęciu budowy ronda                    
w Leszczynach. 
Radny Janusz Szołtysek  pytał o wymianę oświetlenia na terenie Leszczyn. 
Dyrektor ZDiSK poinformował o trudnościach z komunikacją z firmą Tauron. 
Ostatnio wystosowano kolejne pismo w tej sprawie. 
Radny Artur Szwed dodał, że od 4 lat trwa procedura dotycząca wymiany 
oświetlenia w Leszczynach i nadal brak jest realizacji.  
Radny Bogdan Knopik pytał o wartość zadania – remont ulicy Szewczyka. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że jest to ok. 1,5 mln zł. 
Radny Gabriel Breguła pytał o budowę ronda w Leszczynach – zakres prac, 
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planowane zakończenie. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że obecnie trwają pracę rozbiórkowe, potem 
wykonane będą instalacje w ziemi, następnie nawierzchnia. Prace mają potrwać do 
września.  
Radny Janusz Szołtysek pytał o wymianę słupów na Nowym Dworze. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że Tauron nie informuje o pracach na swoich 
sieciach. 
Radny Stanisław Breza poruszył kwestie remontu drogi 925 - po ostatniej Komisji 
podjęto uchwałę w tej sprawie, do poparcia której włączyły się okoliczne gminy. Jest 
informacja od Pełnomocnika o tym, że na najbliższym posiedzeniu Sejmiku zostanie 
to omówione, coś w tym temacie drgnęło. 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie objazdu dróg. Zaproponował  aby 
wystąpić do rad sołeckich i rad dzielnic o wskazanie harmonogramu remontów dróg i 
chodników, który zostanie omówiony na posiedzeniu Komisji w czerwcu i przekazany 
do ZDiSK.                                                                                                                                                                      
Dyrektor ZDiSK poparł taki sposób działania. Dodał, że dokonywane objazdy nie 
zawsze dawały efekt, lepsze będzie ustalenie priorytetów przez rady sołeckie i rady 
dzielnic. 
Radny Gabriel Breguł zwrócił uwagę, że jednostki wnioskują o remonty dróg a nie 
dostają nic. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że tegoroczny budżet jest najsłabszy od lat stąd 
ograniczone możliwości realizacji zadań. Dodał, że bardzo dobrze aby każda 
jednostka opracowała harmonogram realizacji zadań drogowych. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że jego zdaniem objazdy dróg były skuteczne     
i sprawdzały się w praktyce. Radni powinni mieć obraz jak te drogi wyglądają, 
szczególnie w przypadkach spornych. 
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że w przypadkach spornych można 
dokonać oględzin. 
Radny Stanisław Breza dodał, że będąc sołtysem od 10 lat co roku robi objazd         
ze ZDiSk-iem.  
Ustalono, że Komisja zwróci się do rad sołeckich, rad dzielnic i zarządu osiedla           
o wskazanie dróg i chodników, które w danej jednostce należy wyremontować           
z podaniem  kolejności realizacji. 
 

W związku z rozpoczęciem budowy ronda w Leszczynach zwrócono się aby wykonać 
bezpieczne przejście dla pieszych do „Biedronki” i ogrodów działkowych. 
 

Marian Uherek Dyrektor ZGM omówił: zakończoną inwestycję  - Centrum Usług 
Społecznych przy ul. Młyńskiej w Czuchowie, trwającą realizację projektu dot. 
remontu zameczku  w Leszczynach. 
Poinformował również o programie Mieszkanie +, który nasza gmina chce 
realizować. Udział Gminy w programie polegałby na przekazaniu terenu i określeniu 
grupy osób, która mogłaby skorzystać z tego. 
Radny Adam Karaszewski odniósł się do zrealizowanej inwestycji przy ul Młyńskiej. 
Dużym mankamentem inwestycji, które kosztowała 8 mln zł. jest brak monitoringu 
placu zabaw jaki i samego obiektu, również zastosowanie piasku obok urządzeń nie 
jest dobrym rozwiązaniem. 
Radny Janusz Szołtysek poruszył kwestie dot. programu Mieszkanie+. Uważa, że 
zbyt późno przekazano informacje o spotkaniu i za mało było ankiet. 
Dyrektor ZGM wyjaśnił, że termin zbierania ankiet określono na koniec maja. Ankiety 
mają dać ogólny obraz, uruchomić procedurę, natomiast konkretne ankiety pojawią 
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się później.  Jeżeli chodzi o CUS przy ul. Młyńskiej to zgadza się z przedstawionymi 
uwagami, jest w opracowaniu projekt monitoringu, który tam powstanie. Zwrócił 
również uwagę, że pozostaje nadal do rozwiązania problem tzw.: „szkieletora”, na 
którego rozbiórkę potrzeba ok. 1,5 mln. zł. 
Radny Gabriel Breguła poinformował, że w zgłaszanej sprawie dot. zasilania 

budynku przychodni w Przegędzy otrzymał odpowiedź, że potrzebne są środki na 

wykonania awaryjnego zasilania budynku. 

Dyrektor ZGM  poinformował, że potrzeba na realizację tego zadania ok. 4 tys. zł.  
Przewodniczący Komisji poinformował o otrzymaniu sprawozdania w wykonania 
zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2018 rok,  z jego treścią można 
zapoznać się w Biurze Rady. 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


