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Protokół Nr 9/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 15 października 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. Omówienie działalności ZDiSK. 
5. Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1 

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

Ad. 2 

Protokół Nr 8/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
27 sierpnia 2019 roku, został przyjęty 10 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.  
 

Ad. 3 

Karolina Jamiołkowska pracownik Wydziału Programowania i Funduszy 
Zewnętrznych  przedstawiła Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy                          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał i materiałów 
zawartych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 

Ad. 4  

Piotr Łuc Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił działalność 
Zarządu. Poinformował, że na bieżąco realizują zadania zapisane w budżecie i nie 
ma zagrożenia ich niewykonania. Ogłoszono przetarg na realizacje ulicy Kałuży, 
złożono 7 ofert. Rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie zimowe, brak chętnych na 
realizację utrzymania na terenie Stanowic i Leszczyn, ZDiSK własnymi siłami nie jest 
w stanie tego zrealizować. 
Przedstawił potrzeby zwiększenia zatrudnienia o minimum 6 osób, szczególnie 
dotyczy to wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach roboczych. Obecnie 
większość pracowników jest w wieku emerytalnym i nie są w stanie realizować 
wszystkich prac. W tym zakresie potrzebne są środki na zwiększenia wynagrodzenia 
dla pracowników, również w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Następnie 
przedstawił potrzeby w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu pozwalającego na 
prawidłowe funkcjonowanie Zarządu. 
Przewodniczący Komisji rozpoczął dyskusję dotyczącą działalności Zarządu Dróg     
i Służb Komunalnych informując, że po jej zakończeniu będzie składał wnioski: 
- o zwiększenie etatów, 
- o zwiększenie środków na wynagrodzenia, 
- o zwiększenie środków na sprzęt. 
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Radny Stanisław Breza pytał dlaczego nie ma zgłoszeń na utrzymanie zimowe 
Stanowic i Leszczyn. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że część dotychczas realizujących te zadania 
wycofała się i nie jest zainteresowana tego typu działalnością. 
Radny Stanisław Breza poinformował, że będzie problem z budżetem na 2020 rok, 
jest różnica 14 mln. zł. pomiędzy dochodami a wydatkami. Dodał, że w gminie jest 
ok. 200-250 pracowników o najniższej krajowej, nastąpi wzrost wydatków na 
wynagrodzenia, co będzie dużym problemem dla budżetu gminy. 
Radny Artur Szwed zwrócił uwagę, że zasób ludzki Zarządu jest ograniczony –        
w dziale zieleni miejskiej pracuje 11 osób, a powierzchnia terenów znacznie się 
zwiększyła. Zakres zgłoszeń i prac, który realizują jest bardzo duży, reagują na 
wszystko, o różnych porach.  
Radny Gabriel Breguła poinformował, że realizujący utrzymanie zimowe nie mają 
płatnego postojowego, gdy nie ma śniegu i to zniechęca do prowadzenia takiej 
działalności. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że funkcjonowanie ZDiSK zawsze wzbudza 
dużą dyskusję, są zakupy nowego sprzętu ale brak jest rąk do pracy. 
 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie podjęła wnioski o wprowadzenie do budżetu środków na 
zwiększenie zatrudnienia i zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Zarządu 
oraz o wprowadzenie  do budżetu środków na wymianę sprzętu. 
 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że priorytetem w roku przyszłym powinno 
być wykonanie remontu mostu w Bełku przy ul. K. Miarki. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że ul. Strzelczyka planowana do remontu      
z Funduszu Dróg Samorządowych, nie został przyjęta i musi być realizowana             
z budżetu gminy, tak samo jak dokończenie ulicy Kałuży. 
Radny Gabriel Breguła pytał czy Powiat w związku z otrzymaniem dofinansowania 
z Funduszu Dróg do budowy ronda, zwróci część środków wyłożonych przez gminę. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że ok. 450 tys. zł. powinno wrócić do budżetu gminy. 
W zakresie budżetu 2020 roku poinformował, że do projektu wstępnie wpisano kwotę 
17 mln. zł., po weryfikacji i ujęciu koniecznych do realizacji zadań zmniejszono kwotę 
do 10,5 mln. zł. Budżet roku 2019 to jest kwota 7 mln. zł. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że konieczne jest zwiększenie środków. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że decyzje rządowe odbijają się na 
budżecie gminy. Można wnioskować o zwiększenie środków ale trzeba wskazać        
z czego. 
Radny Janusz Szołtysek stwierdził, że należy szukać błędów w gminie i wydatków 
które są niepotrzebne. 
Radny Adam Karaszewskim prosił o wskazanie, które wydatki są niepotrzebne. 
Radny Janusz Szołtysek wskazał następujące wydatki: 
- Izba Wytrzeźwień w Zabrzu – czy te wydatki są potrzebne, 
- mieszkaniec sołectwa wykarczował działkę o pow. 10 arów i to wszystko przyjęto na 
odpady zielone, 
- pomoc gminy do zakupu karetki dla szpitala – dlaczego szpital zwrócił się tylko do 
naszej gminy o taką pomoc. 
 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o zwiększanie w budżecie 2020 roku 
środków na działalności Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. 
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Ad. 5  

Radny Gabriel Breguła pytał czy zostały już zamówione okna do ośrodka zdrowia   
w Przegędzy.  
W tym temacie informacji udzielił Grzegorz Wolf pracownik Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. 
Radny Stanisław Breza zgłosił sprawę ustawienia w okolicy ronda w Stanowicach 
znaków nakaz jazdy na wprost. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że znaki ustawiono pod kątem działki na rondzie na której 
jednak w chwili obecnej nic się nie dzieje. 
 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o  usunięcie lub zasłonięcie znaków. 
 
Radny Adam Karaszewski zgłosił potrzebę wygospodarowania pomieszczeń dla 
dzielnicowego w budynku przy ul. Młyńskiej. W związku z tym, że dochodzi tam do 
zakłóceń ciszy i porządku, celowym byłoby wygospodarowanie pomieszczenia gdzie 
dzielnicowy miałby wgląd do monitoringu. Celowa byłaby również obecność 
dzielnicowego w tym miejscu w godzinach nocnych. 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że  temat przekaże na posiedzenie Komisji 
Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami.  Poinformował, że na 
kolejne posiedzenie Komisji zaproszony zostanie Wicestarosta Powiatu w celu 
omówienie tematów dotyczących dróg powiatowych 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


