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Protokół Nr 8/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 27 sierpnia 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 bieżącej działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5.   Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1 

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

Ad. 2 

Protokół Nr 7/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
25 czerwca 2019 roku, został przyjęty 10 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.  
 

Ad. 3 

Bogusław Kurdek Prezes PWiK przedstawił prezentację dot. działalności 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach. 
Radny Janusz Szołtysek pytał o źródła wody w Palowicach i Bełku. 
Prezes PWiK  poinformował, że z ujęcia wody w Palowicach korzystają tylko 
Palowice. Jest to enklawa gdzie ze względu na odległość i różnice wysokości nie da 
się przejść z infrastrukturą wodociągową ani od strony Bełku, ani od strony 
Szczejkowic. Ujęcie w Bełku jest własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka 
nie jest zainteresowana przekazaniem tego ujęcia gminie. 
Radny Janusz Szołtysek pytał o planowane remonty sieci wodociągowej. 
Prezes PWiK  poinformował, że kończą remont wodociągu przy ul. Kołłątaja. Planują 
do wymiany rury azbestowo-cementowe. O kolejności realizowanych remontów 
decyduje awaryjność oraz uciążliwość dla mieszkańców. 
Radna Jolanta Szejka pytała o wymianę hydrantów. 
Prezes PWiK  poinformował, że wymiana hydrantów prowadzona jest na bieżąco. 
Radny Gabriel Breguła zgłosił problem z niskim ciśnieniem wody na końcówce      
ul. Dworcowej w Przegędzy, pytał  czy w porze nocnej ciśnienie jest zmniejszane? 
Prezes PWiK poinformował, o planowanych remontach m.in. wymiana części 
wodociągu przy ul. Leszczyńskiej, które wpłyną na poprawę sytuacji przy                  
ul. Dworcowej. Poinformował, że nie ma technicznych możliwości regulacji ciśnienia.  
Radny Adam Karaszewski pytał o przegląd hydrantów. 
Prezes PWiK  poinformował, że przeglądy hydrantów realizuje Państwowa Straż 
Pożarna. 
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG zwrócił uwagę na olbrzymi progres w zakresie 
ubytków wody, 12 lat temu ubytki były na poziomie prawie 90%, teraz są minimalne. 
Pytał czy tegoroczne podwyżki cen energii grożą konsekwencjami dla 
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Przedsiębiorstwa. 
Prezes PWiK  poinformował, że na dziś nie jest w stanie określić w jakim zakresie 
ale na pewno odbije się to na kosztach działalności Przedsiębiorstwa. 
 
Ad. 4  

Członkowie Komisji zapoznali się z branżowymi projektami uchwał w sprawie:  
- wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej       
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu 
zlikwidowanej linii kolejowej  nr 159” wraz z Miastem Orzesze – przedstawił 
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG.  
- wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej – przestawił Marian Uherek Dyrektor ZGM. 
- zmiany w budżecie w zakresie zwiększenia dotacji dla MZK – przedstawiła 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał i materiałów 
zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 

Ad. 5  

Przewodniczący Komisji poinformował o otrzymanych harmonogramach remontów 
dróg i chodników w sołectwach i dzielnicach. Zaproponował aby analizie zgłoszeń 
poświęcić kolejne posiedzenie Komisji. 
Ustalono, że otrzymywane harmonogramy remontów dróg i chodników w sołectwach 
i dzielnicach przekazane zostaną do Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował o bieżącej działalności Zarządu: 
- przygotowania do realizacji zadań w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartych Stref 
Aktywności, 
- potwierdzono rekomendację zgłoszenia drogi - ulica Strzelczyka do realizacji           
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
- rozstrzygnięto przetarg na realizację śladówek, 
- zgłosił potrzebę wymiany sprzętu którym dysponuje Zarząd na nowy. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji                   
w większości poświęcone będzie omówieniu działalności Zarządu Dróg i Służb 
Komunalnych.  
Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował o bieżącej działalności Zakładu: 
- trwają prace związane z remontem zameczku i jego otoczenia w Leszczynach, 
- wykonano projekt parkingu przy ul. Sienkiewicza. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował o pozyskaniu przez gminę 14 mln. zł. dotacji 
na termomodernizację Familoków, zadanie będzie odejmowało 32 budynki. 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


