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Protokół Nr 10/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 19 listopada 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. Informacja na temat współpracy z Powiatem Rybnickim w zakresie 

drogownictwa.  
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok. 
6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 13  radnych.  
 

Ad. 2 

Protokół Nr 9/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
15 października 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13  radnych.  
 

Ad. 3 

Na posiedzenie zaproszony został Wicestarosta Powiatu Marek Profaska, który 
omówił zrealizowane  i realizowane  przez Powiat zadania w 2019 roku w zakresie 
remontów dróg i chodników powiatowych.  
Marek Profaska Wicestarosta Powiatu przedstawił zadania które zrealizowano: 
-  największe zadanie w tym roku to przebudowa skrzyżowania ulic Ligonia –          
Ks. Pojdy - budowa ronda w Leszczynach, koszt to 2,6 mln. zł. – zadanie 
finansowane jest w części ze środków Samorządu Województwa i środków Gminy.  
W związku z otrzymaniem większego niż zakładano dofinansowania z Województwa, 
udział środków gminnych będzie mniejszy. Ostateczna wysokość środków będzie 
znana po rozliczeniu faktury, 
- przebudowa drogi ul. Palowicka w Szczejkowicach – 400 m, koszt 1.052 tys. zł.        
w całości finansowany ze środków Powiatu, 
- remont nawierzchni ulicy Bełkowskiej – I etap 1225 m – 300 tys. zł. II etap 700 m     
- 268 tys. zł., 
- ul. Ks. Pojdy nakładka od strony Rybnika do wiaduktu – 120 tys. zł., 
- ul. Wiejska w Szczejkowicach odcinek leśny 700 m – 270 tys. zł., 
- zakończenie ul. Ornontowickiej – 14,5 tys. zł., 
- mniejsze zadania takie jak koszenie traw, wycinka drzew, oznakowanie pionowe. 
Poinformował również o ustawieniu tablic z wyświetlaczem prędkości na drogach 
powiatowych w okolicach szkół. Na cały Powiat były 22 sztuki tablic, z tego 9 trafiło 
do Czerwionki-Leszczyn, koszt 131 tys. zł. II część inwestycji i kolejne oznakowane 
miejsca w przyszłym roku. Oprócz tego wykonano również remonty mostów               
w Debieńsku i Bełku oraz remonty bieżące na kwotę 140 tys. zł.  Suma wszystkich 
robót na terenie Gminy to ponad 5 mln. zł. 
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Przewodniczący Komisji pytał o pozyskane środki z Funduszu Dróg na ul. Furgoła. 
Wicestarosta poinformował, że byli przygotowani z projektami remontów dróg             
i możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 3 dróg. Planuje się generalny remont     
ul. Furgoła od przejazdu kolejowego do ul. Zagłoby koszt 3.970 tys. zł. z budżetu 
Powiatu 1.191 tys. zł. Pozostałe inwestycje są jeszcze na etapie planu, informacje 
przekaże po uchwaleniu budżetu na rok przyszły. 
Przewodniczący Komisji podziękował za zaangażowanie tak dużych środków na 
drogach powiatowych na terenie gminy, w tym miejscu zaprosił już na posiedzenia 
Komisji w styczniu lub lutym aby przedstawić plany na 2020 rok. Zgłosił nieścisłości 
w zakresie oznakowania ronda w Leszczynach. 
Wicestarosta wyjaśnił, że do końca roku zostanie to zrealizowane. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę, że tablice świetlne na ul. Ks. Pojdy obok 
przedszkola są ustawione ze złym progiem prędkości. 
Wicestarosta poinformował, że zostanie to wyjaśnione. 
Radny Waldemar Mitura podziękował za szybką realizację wniosku, który zgłosił     
w maju, w sprawie ustawienia tablic z wyświetlaczami prędkości w Leszczynach. 
Radny Adam Karaszewski pytał czy na drogach wojewódzkich też będą takie 
tablice ustawione. 
Wicestarosta poinformował, że zgłoszą taką potrzebę do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich ale również Rada Dzielnicy może z takim wnioskiem wystąpić. 
Radny Artur Szwed pytał czy w budżecie 2020 roku znajdzie się realizacja chodnika 
w Leszczynach od ul. Dworcowej do wiaduktu. 
Wicestarosta poinformował, że przygotowują plany, kolejne 300 tys. zł. przekazano 
na realizacje planów remontów dróg. Mając gotowe plany mogą startować o środki 
zewnętrzne gdy tylko wystąpi taka możliwość. Przymierzają się do remontu wiaduktu 
w Leszczynach. Poruszył kwestie remontów i utrzymania bieżącego dróg 925 i 924. 
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że w czerwcu podjęto uchwałę w sprawie 
remonty drogi 925. Zaproponował aby w miesiącu styczniu zaprosić przedstawicieli 
Zarządu dróg Wojewódzkich. 
Radny Gabriel Breguła pytał o utrzymanie zimowe drogi wojewódzkiej i chodnika 
przy niej położonego. 
Wicestarosta poinformował, że jest to robione w ramach środków które 
Województwo przekazuje, koszty odśnieżania są bardzo duże. Zwrócił uwagę, że 
chodniki przy posesjach powinny być odśnieżane przez właścicieli posesji. 
Radny Bogdan Knopik podziękował za współpracę, pytał kiedy gmina otrzyma 
zwrot środków w związku z mniejszym udziałem w budowie ronda. Poinformował       
o zgłoszeniach mieszkańców aby przy remoncie ul. Furgoła wykonać chodniki           
z każdej strony drogi. 
Wicestarosta poinformował, że po ostatnim rozliczeniu faktury będzie rozliczenie      
z gminą – nie będzie zwrotu ale będzie mniejsza zapłata. Jeżeli chodzi o budowę 
chodnika dwustronnego to nie do końca jest to zasadne. 
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby na posiedzenie Komisji w miesiącu 
styczniu zaprosić przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
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Ad. 4  

Zapoznano się z branżowymi projektami uchwał w sprawie: 
 

1) uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych 
2) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych 

umów najmu części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz 
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów,  

3) wyrażenia zgody na zawarcie  z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy 
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej 
fragment terenu  górniczego „Ornontowice 1”, 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk, 

 
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
 

Ad. 5  

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektu budżetu na 2020 rok. 

 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


