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Protokół Nr 3/2019 

 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 27 maja 2019 r.  

  
  

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Artur 
Szwed, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie petycji Mieszkańców Dzielnicy Dębieńsko ulicy Strzelczyka. 
4. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                              
6 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 16 kwietnia 2019 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3  
Przewodniczący Komisji odczytał petycję mieszkańców Dzielnicy Dębieńsko                        
w sprawie wymiany nawierzchni ulicy Strzelczyka, którzy licznie przybyli na 
posiedzenie Komisji. .  
Do sprawy odniósł się Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc, który powiedział, że zgadza się                   
z tym, iż jest to najgorsza droga. Poinformował, że na dzień dzisiejszy droga ta ma 
przygotowaną pełną dokumentację techniczną i została zgłoszona do konkursu                        
o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie gminy mamy 
zabezpieczone na jej remont 200 tys. zł. Jeżeli uda nam się pozyskać środki 
zewnętrzne, to w cyklu rocznym odcinek bitumiczny zostanie wykonany. Jeżeli nie,                  
to za 200 tys. zł zrobimy tylko 1/3 kanalizacji deszczowej. Jeżeli zrobimy tam jeden 
odcinek, to będziemy starali się robić dalej. Dokumentacja drogi dostępna jest                        
u niego w biurze.  
Mieszkaniec Dębieńska I zapytał jaka będzie nawierzchnia tej drogi. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że na 90 % asfaltowa. 
Mieszkaniec Dębieńska II zapytał o uzupełnienie tłucznia pod lasem. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że będzie to robione w ramach remontów bieżących. 
Mieszkaniec Dębieńska III powiedział, że jego działka przylega do łącznika tej drogi. 
Jest tam metr różnicy w poziomie. Cały nadsypany tłuczeń zostanie spłukany                      
do kanalizacji. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że na dziś projekt nie obejmuje boków. Jest mowa                  
o ciągu głównym drogi. Dofinansowanie dot. tylko dróg o statusie gminnym, dlatego 
nie mógł nic innego włączyć do dokumentacji. Jeżeli uda się zrobić główny ciąg,                  
to potem będzie się zastanawiał nad bocznym.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że przejechał się tą drogą i jest tam 
kilkanaście wyrw, dobrze by było na już zrobić tam remont cząstkowy. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że poważniejsze ubytki na pewno będą załatane. 
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Radny Janusz Szołtysek powiedział, że gdy była ciągnięta tam woda, to wszystko 
się zapadło. Jednak dzięki temu nie zalewa posesji poniżej. 
Dyrektor ZDiSK dodał, że chce żeby było to włączone do kanalizacji deszczowej. 
Jednak jeżeli stwierdzi, że leci tam nie tylko woda to zblokuję ją, a konsekwencje dla 
mieszkańców będą poważne.  
Przewodniczący Komisji odniósł się jeszcze do sprawy umiejscowienia urządzeń 
sportowych w Dębieńsku. Wyjaśnił, że jest to zawsze decyzja Rady Dzielnicy. 
Radny Gabriel Breguła odniósł się do sprawy braku boiska. Powiedział,                             
że niedawno odbył się objazd boisk przyszkolnych i potrzeby w tym zakresie są duże. 
Jest dużo do zrobienia i niedługo będziemy decydować o kolejności.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        
 
 

Przewodniczący Komisji  

     Radny Artur Szwed 


