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Protokół Nr 6/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 28 maja 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 5/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
24 kwietnia 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie 13 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: 
- na ukończeniu jest termomodernizacje placówek oświatowych – 12 obiektów jest  
po odbiorach końcowych,  pozostałe 3 zakończone będą na przełomie maja/czerwca, 
- trwa budowa sali gimnastycznej w Palowicach, 
- w trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa adaptacji i rozbudowy szkoły         
w Dębieńsku, 
-  realizują 4 projekty w sołectwach dot. utwardzenia i rozbudowy placów zabaw. 
Radny Benedykt Krzyżowski pytał o ilość oddziałów w przedszkolu w Dębieńsku. 
Naczelnik Wydz. IiR poinformował, że planowane są 2 oddziały, węzeł kuchenny         
i odrębne pomieszczenie jadalni. 
Radny Marek Szczech pytał o różnice kosztów przy budowie 2 lub 3 oddziałów. 
Naczelnik Wydz. IiR zwrócił uwagę, że w przypadku 3 oddziałów zmienia się cała 
filozofia zadania, gdyż wtedy budujemy piętro; potrzebna jest winda, drogi 
ewakuacyjne itp.  
Radny Marek Szczech pytał o lokalizację placu manewrowego. 
Naczelnik Wydz. IiR poinformował, że ze względu na infrastrukturę podziemną 
występują ograniczenia co do lokalizacji. 
Radny Marek Szczech pytał o koszt inwestycji. 
Naczelnik Wydz. IiR poinformował, że przypuszczalnie będzie to ok. 2 mln. zł., 
kosztorys inwestorski będzie dostępny w okolicach lipca. 
Radny Bogdan Knopik podziękował Burmistrzowi za decyzję o rozbudowie szkoły   
w Dębieńsku. Wstępna koncepcja była taka, że przedszkole zostanie przeniesione 
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do szkoły w miejsce obecnej świetlicy, bez kuchni a posiłki będą w formie cateringu. 
Przygotowane na jego wniosek opracowanie przez architekta zakładało możliwość 
realizacji 3 oddziałowego przedszkola z kuchnią. Odbyły się spotkania Rady 
Dzielnicy, Rady Rodziców w tym temacie. Ostatecznie ustalono, że rozbudowa 
szkoły będzie miała na celu pomieszczenie 2 oddziałowego przedszkola z pełnym 
węzłem kuchennym. Zwrócił uwagę, że jest to pierwsza inwestycja tej Rady. 
Zaapelował aby przy podejmowaniu decyzji o realizacji inwestycji zaprosić do 
dyskusji i współpracy radnych i przedstawicieli jednostek pomocniczych. 
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRG zwrócił uwagę, że poruszamy się               
w granicach jednego budżetu. Wszyscy zgadzają się z tym, że przedszkole nie może 
zostać w tym miejscu gdzie jest, ale trzeba wypracować kompromis między 
potrzebami a możliwościami.  
Radny Adam Karaszewski stwierdził, że w przypadku niektórych inwestycji brakuje 
tzw. „kropki na i”. Na przykład kilkumilionowa inwestycja dot. remontu budynku            
i otoczenia budynku przy ul. Młyńskiej 21a, nie zakładała zabudowy monitoringu 
obiektu. Środki teraz na te wydatki się znalazły ale to powinno być zaplanowane od 
początku. 
Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki omówił temat przystąpienia 
gminy do realizacji programu Mieszkanie+. 
Marian Uherek Dyrektor ZGM omówił zakończoną inwestycję Centrum Usług 
Społecznych przy ul. Młyńskiej. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że wspólnie z Komisją Zdrowia określony 
zostanie  termin oględzin budynku przy ul. Młyńskiej. 
Dyrektor ZGM poinformował również o zakresie prac realizowanych w Zameczku     
w Leszczynach. 
Radny Marek Szczech pytał o realizację wniosku zgłoszonego na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia dot. zasilania awaryjnego w budynku ośrodka zdrowia w Przegędzy. 
Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki poinformował, że zasilanie 
będzie wykonane. 
Radny Michał Toman pytał co się dzieje w zakresie zgłoszenia NZOZ Remedium 
dot. remontu podjazdu. 
Dyrektor ZGM poinformował, że budynek jest wspólnotą mieszkaniową. Gmina nie 
może wkładać tam swoich środków. 
Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki dodał, że Gmina jako jeden 
z udziałowców Wspólnoty występuje na takich samych prawach jak inni. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się o informacje dot. remontów dróg. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o  bieżącej działalności Zarządu: 
- trwają remonty cząstkowe dróg oraz dróg nieutwardzonych, 
- współpracują z wykonawcą budowy ronda w Leszczynach, 
- nadzorują realizację budowy chodnika w Szczejkowicach, 
- realizują swoje zadania budżetowe. 
Poinformował, że czekamy na decyzję dot. ulicy Strzelczyka zgłoszonej do Funduszu 
Dróg, w sprawie remontu tej drogi zgłoszona została przez mieszkańców petycja.  
Radny Stanisław Breza poinformował o odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich na 
wniosek dot. remontu chodnika przy 925, w której zwraca się do Zarządu Dróg 
Powiatowych aby wykonać to w ramach środków na utrzymanie zimowe i letnie. 
Pytał co dalej z drogą 925. 
Radny Grzegorz Marek pytał kiedy zostanie naprawiona śladówka przy ul. Szkolnej. 
Poruszył również sprawę remontu drogi 925. 
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Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że droga 925 nadal czeka na liście 
rezerwowej.  Przypomniał, że w tej kwestii Rada Miejska podjęła uchwałę 
przekazaną na ręce Marszałka Województwa. Inne gminny na terenie których 
znajduje się ta droga, również popierają starania naszej gminy i wyrażają to                
w podejmowanych uchwałach. 
Radny Henryk Fuchs zwrócił  uwagę aby w miejscu gdzie nie będzie już wykonany 
chodnik przy drodze 924 w Szczejkowicach, wyciąć drzewa i utwardzić pobocze.  
Radny Gabriel Breguła zgłosił fatalny stan, nieremontowanego odcinka chodnika 
przy drodze 925 w Przegędzy, na Szczotkach. Ostatnio mieszkanka sołectwa miała 
w tym miejscu wypadek, w wyniku którego konieczna była interwencja pogotowia. 
Radny Janusz Szołtysek pytał o koszty związane z budową ronda w Leszczynach. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że koszt to jest ok. 3 mln. zł. Gmina dokłada 1/3,       
w Porozumieniu zawartym z Powiatem jest zapis, że gmina dokłada proporcjonalnie 
do ceny określonej w przetargu. Jeżeli chodzi o remont ul. Szkolnej, to jest to            
w trakcie realizacji, trwają remonty cząstkowe dróg oraz dróg nieutwardzonych. 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


