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Protokół Nr 7/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 25 czerwiec 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 6/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
28 majaa 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.  
 

Ad. 3  

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

Ad. 4  

Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o  bieżącej działalności Zarządu: 
- przystąpiono do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej          
o charakterze wielopokoleniowym - Otwartych Stref Aktywności. Jedno z takich 
miejsc powstanie przy ulicy Sportowej w Leszczynach, 
- ogłoszono przetargi na remont dróg śladowych. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę, czy nie można zastąpić innym, materiał 
wykorzystywany do cząstkowych remontów dróg. Materiał użyty do naprawy ulicy 
Dworcowej powoduje duże zapylenie. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że używają kruszywa dolomitowe ze wszelkimi 
atestami, obecne warunki pogodowe powodują pylenie. Jedyne co nie pyli to jest frez 
asfaltowy, na dzień dzisiejszy nie dysponują jednak innym materiałem. 
Radny Gabriel Breguła poinformował o złożeniu interpelacji  w sprawie 
przygotowania dokumentacji i utwardzenia ulicy Dworcowej – odcinka łączącego 
Przegędzę z Leszczynami. 
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG zwrócił uwagę, że w pasie drogi są 
miejsca bardzo przewężone, co mieszkańcy sobie cenią, bo ogranicza to szybkość 
jazdy. Dodał, że przy dyskusji w czasie wyłożenia planu zagospodarowania 
przestrzennego tego obszaru było bardzo dużo głosów mieszkańców, którzy nie chcą 
drogi bo spowoduje to zwiększenie ruchu. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że są różne zdania mieszkańców. 
Dyskusja w tym temacie powinna odbyć się przed wykonaniem dokumentacji. 
Radny Gabriel Breguła poinformował, że w tym rejonie budowana będzie również 
sieć gazownicza. 
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Radny Janusz Szołtysek zaproponował aby wykonać tam śladówkę o podwójnym 
śladzie. 
Dyrektor ZDiSK stwierdził, że realizacja śladówek jest dobrym rozwiązaniem, bo nie 
ma problemu z odwodnieniem. W tym rejonie również proponowałby wykonanie 
śladówki  z poszerzonym poboczem. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że mieszkańcy dróg w Czuchowie gdzie 
wykonano śladówki na dzień dzisiejszy chcą ograniczenia prędkości, im lepsza droga 
tym większy problem z szybkością poruszających się pojazdów. 
Radny Grzegorz Marek stwierdził, że w innych rejonach Polski nie robi się śladówek 
tylko asfalty. Gminy tam rozwijają się. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że rozwiązanie dot. remontów dróg w formie 
śladówek zaczerpnięto z najbogatszego w kraju Województwa Mazowieckiego. 
Zwrócił uwagę, że należy zastanowić się czy zaasfaltowanie, zabetonowanie całości 
terenu jest dobrym rozwiązaniem, czy nie lepiej zostawić kawałek trawnika. 
Radny Grzegorz Marek stwierdził, że należy robić tak aby było dobrze, a tak nie jest 
w przypadku śladówek w Stanowicach. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że ulica Dworcowa jest drogą na styku 
trzech dzielnic i wspólnie należy wypracować rozwiązanie. 
Zaproponował aby omówienie przygotowanych przez sołectwa i dzielnice 
harmonogramów wskazujących kolejność realizacji zadań w zakresie remontów dróg 
i chodników na terenie danej jednostki pomocniczej przesunąć na posiedzenie          
w miesiącu sierpniu z uwagi na to, że nie wszystkie harmonogramy dotarły do 
Komisji. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę na celowość poprowadzenia ścieżek 
rowerowych w kierunku Kamienia. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że prowadzone są rozmowy w sprawie 
zintegrowania sieci tras rowerowych na terenie naszej gminy i miasta Rybnik. Dodał, 
że Gmina przymierza się również do złożenia wniosku na trasę rowerową po śladzie 
starej linii kolejowej, wspólnie z miastem Orzesze. 
Radny Stanisław Breza pytał o plany reaktywacji linii kolejowej. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że nie ma źródeł finansowania takiego 
zadania a samorządów na to nie stać. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że w Leszczynach nie ma tras rowerowych. 
W kierunku Kamienia przez las trasa prowadzi przez tory, jak to rozwiązać? 
Przewodniczący Komisji poinformował, że jest trasa rowerowa z Leszczyn do 
Rybnika pod mostem, są dostępne mapki. 
Pełnomocnik ds. PRiG zwrócił uwagę, że budowanie nowych tras jest bardzo 
kosztowne. 
 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


