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Protokół Nr 11/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 10 grudnia 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 10  radnych.  
 

Ad. 2 

Protokół Nr 10/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
19 listopada 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10  radnych.  
 

Ad. 3 

Zapoznano się z branżowym projektem uchwały w sprawie stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. 
Powyższy projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie – głosowało 10  radnych. 
 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji, uwag 
nie zgłoszono. 
 

Ad. 4  

Radny Michał Toman pytał o realizację wniosku dot. remontu podjazdu do ośrodka 
zdrowia w Czerwionce – poradnia dziecięca. Wniosek został zgłoszony 2 miesiące 
temu i nadal brak jest odpowiedzi. 
Jolanta Kokowska ZGM poinformowała, że w projekcie budżetu na 2020 rok nie ma 
środków na takie zadanie, temat przekaże Dyrektorowi ZGM. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że są zadanie które Zakład realizuje np.  
remont systemów wentylacyjno-kominowych w budynkach, to jest niezbędne. Trzeba 
mieć świadomość, że gdzieś jest źródło finansowania. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK przedstawił informację na temat bieżącej działalności 
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w tym przygotowaniach do prowadzenia akcji 
zimowej.  
Poinformował o trwającej procedurze przetargowej dot. remontu ulicy Strzelczyka      
w Dębieńsku oraz o złożonym wniosku dot. Leszczyn. 
Radny Janusz Szołtysek ponownie zgłosił problemy z oświetleniem ulicy                
A. Krajowej – jadąc o godzinie 5 rano nie świeci już żadna lampa a bardzo dużo osób 
przemieszcza się z Czerwionki do Leszczyn. Celowa byłaby tam realizacja zwykłego 
oświetlenia. 
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Przewodniczący Komisji zgłosił potrzebę wykonania oświetlenia parku                    
w Leszczynach. 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


