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Protokół Nr 12/2019 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 28 stycznia 2020 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. Informacja na temat współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie 

drogownictwa.  
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 11  radnych.  
 
Ad. 2 

Protokół Nr 11/2019 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
10 grudnia 2019 roku, został przyjęty jednogłośnie – głosowało 11 radnych.  
 
Ad. 3 

Zapoznano się z branżowym projektami uchwał w sprawie: 
1) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu,  

Powyższe projekty zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie – głosowało 11  radnych. 
 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji, uwag 
nie zgłoszono. 
 

Ad. 4  

Informacja na temat współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie 
drogownictwa.  
Przewodniczący Komisji poinformował o odpowiedzi na zaproszenie przedstawicieli 
Zarządu na dzisiejsze posiedzenie Komisji - Z-ca Dyrektora ZDW informuje, że 
pracownicy Zarządu kompetentni w powyższym temacie pełnią w dniu dzisiejszym 
inne, zaplanowane wcześniej, czynności służbowe.  
W związku z powyższym punkt dot. informacji na temat współpracy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w zakresie drogownictwa zostaje wycofany. Następnie odczytał całą 
treści ww. pisma 
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Ad. 5 

Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów przedstawił 
informację na temat realizowanych obecnie i przygotowywanych do realizacji 
inwestycji, są to: 
- sala gimnastyczna w Palowicach, 
- przedszkole w Dębieńsku, 
- termomodernizacja osiedla Familoki. 
Marian Uherek Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej omówił: 
- realizowany obecnie zakres robót przy Zameczku w Leszczynach,  
- budowę parkingu przy ul. Sienkiewicza,  
- oraz realizację w gminie Programu Mieszkanie+. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że na ulicy Sienkiewicza zyska się tylko 10 
miejsc postojowych za kwotę 370 tys. zł., potrzebne są działania kompleksowe. 
Prosił o informację na temat opracowania koncepcji. 
Dyrektor ZDiSK stwierdził, że mogą robić koncepcje i wykorzystywać tereny zielone 
przy budynkach na parkingi ale jest temu przeciwny. Uważa, że należy wyprowadzić 
samochody poza centrum, obecnie blokowane są przejazdy dla służb ratunkowych      
i ograniczane do minimum tereny zielone. 
Radny Waldemar Mitura poparł ideę tworzenia parkingów zewnętrznych, są tereny 
gminne gdzie to można zrobić, ale trzeba zacząć to robić. 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że kompleksowo powstanie tam 17 miejsc 
postojowych, problemu parkowania w tym rejonie to nie rozwiąże ale są to kolejne 
miejsca postojowe. Temat był skonsultowany z mieszkańcami, którzy zaakceptowali 
wersje z terenem zielonym. Jeżeli chodzi o koncepcję to jest ona opracowana ale 
póki nie będzie pieniędzy nie będzie realizowana. 
Dyrektor ZGM zwrócił uwagę, że ulica Sienkiewicza na dziś jest nieprzejezdna, 
trzeba odblokować ulicę Sienkiewicza dzięki czemu odblokuje się ulica Orzeszkowej    
i Krzywa. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że cały czas była mowa o kwocie 70 tys. zł. 
na to zadanie teraz kwota się powiększyła. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w listopadzie rozstrzygnięto przetarg, 
była informacja o tym na Radzie Dzielnicy. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że nie został poinformowany o spotkaniach 
z mieszkańcami. 
Radny Adam Karaszewski stwierdził, że przy blokach nigdy nie będzie 
wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Dobrym kierunkiem jest realizacja 
parkingów zbiorczych. 
Radny Artur Szwed zwrócił uwagę na rozwiązanie, które stosują Czesi – poszerzają 
ulice o miejsca parkingowe, wyprowadzając  samochody poza bloki. 
Radny Janusz Szołtysek pytał czy w związku ze zwiększonym zakresem robót przy 
Zameczku spowoduje to wzrost kosztów. Odniósł się również do realizacji programu 
Mieszkanie+, nie zgadza się z oceną, że program nie wypalił, w  naszej gminie był 
słabo rozreklamowany i nie było współpracy. 
Radna Jolanta Szejka zwróciła uwagę, że były zorganizowane spotkania                   
z mieszkańcami.  
Radny Janusz Szołtysek dodał, że było zainteresowanie mieszkańców programem, 
który jest nowelizowany. 
Dyrektor ZGM poinformował, że była współpraca, podjęto uchwałę, przekazane 
wszelkie niezbędne dokumenty, były spotkania z mieszkańcami, rozdano 50 ankiet. 
Przygotowano I etap na 40 mieszkań, miało to być nagłośniona na dożynkach ale 
nikt się nie pojawił. Program zawierał błędy i teraz przechodzi transformację, Czekają 
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na dalsze działania. Jeżeli chodzi o Zameczek to pojawiły się dodatkowe prace 
związane z usunięciem śmieci na które napotkano w gruncie, jednak z uwagi na 
zmniejszenie zakresu prac koszty nie powinny wzrosnąć. 
Radny Janusz Szołtysek pytał z czego zrezygnowano. 
Dyrektor ZGM poinformował, że z rocznego utrzymania zieleni, trwają również 
rozmowy dot. rezygnacji z budowy fontanny. 
Dyrektor ZDiSK przedstawił się z informację na temat bieżącej działalności Zarządu 
Dróg i Służb Komunalnych. 
Przewodniczący Komisji pytał o realizację remontów dróg w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Dyrektor ZDiSK poinformował o realizowanym remoncie ulicy Strzelczyka w ramach 
Funduszu. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć co do tegorocznych zadań realizowanych     
z Funduszy, zgłoszono ulice Ligonia, Broniewskiego i Dworcową. 
Radna Izabela Rajca zwróciła uwagę na brak oświetlenia parkingu przy Biedronce 
na os. Jana Pawła w Czerwionce. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że parking jest niedoświetlony, jego część jest na 
terenie gminnym.  Wykonanie oświetlenie jest inwestycją, złoży w tej sprawie 
wniosek, będzie starał się o środki ale na dzień dzisiejszy ich nie ma. 
Zwrócił uwagę na  bardzo ograniczone środki finansowe którymi dysponuje Zarząd  
w aspekcie wielu potrzeb dotyczących realizację zadań remontowych na drogach 
gminnych. 
Radny Waldemar Mitura pytał o finansowanie akcji zima. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że zaplanowane 200 tys. zł. dla indywidualnych 
rolników za odśnieżanie w przypadku niewykorzystania wróci do budżetu. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, żeby dyskusje o środkach z akcji zimna przesunąć 
na kolejne posiedzenia kiedy będzie pewność, że środki te nie zostaną 
wykorzystane. 
Radny Gabriel Breguła poruszył sprawę remontów mostów w Bełku i Czerwionce. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że oba obiekty mostowe są w bardzo złym stanie, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz ich remontu, na chwile 
obecną nie ma na to środków. 
Radny Gabriel Breguła pytał o objazd dróg. 
Przewodniczący wyjaśnił, że sołectwa i dzielnice zgłosiły swoje potrzeby w zakresie 
remontów dróg, przekazano to do Zarządu Dróg, jak pojawią się środki zadania te 
będą realizowane, objazdy dróg nie wniosą nic nowego. 
Dyrektor ZDiSK dodał, że wnioski są, jednostki określiły kolejność remontów                
i zgodnie z tym zadania będą realizowane. 
Przewodniczący  przedstawił pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich dot. odpowiedzi 
na wniosek Komisji w sprawie oznakowania drogi w Stanowicach w rejonie ronda. 
Przedstawił również petycję skierowaną do Zarządu Dróg Powiatowych przez 
mieszkańców ulic Górniczej i Przemysłowej w Czuchowie. 
Radny Adam Karaszewski omówił zgłoszoną petycję, zgłosił wniosek o jej poparcie. 
 

Komisja jednogłośnie poparła petycję mieszkańców dot. ulic Górniczej                         
i Przemysłowej w Czuchowie skierowaną do Zarządu Dróg Powiatowych. 
 

Radny Janusz Szołtysek zgłosił potrzebę wyrównania i utwardzenia dojazdy do       
4 posesji – łącznik ul. Narutowicza i ul. Św. Antoniego. Również na ul. Św. Antoniego 
po budowie kanalizacji potrzebny jest remont nawierzchni, kolejna sprawa dot. 
obrócenia latarni, która świeci na posesję. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że z rozdysponowanie środków należy 
poczekać do momentu pozostania w budżecie oszczędności z akcji zima. 
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Radny Waldemar Mitura prosił o zakup trawy na tereny w Leszczynach. 
Radny Henryk Fuchs zgłosił sprawę zasypania mostku przy drodze dojazdowej do 
Bacutilu w Szczejkowicach, mieszkańcy okolicznych posesji obawiają się zalania. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że nie ma w tym rejonie gruntów gminnych, 
natomiast prawo zabrania naruszania stosunków wodnych. 
Radny Marek Szczech pytał na jakim etapie jest realizacja wniosków zgłoszonych 
przez sołectwa i dzielnice. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że wnioski będą realizowane gdy będą środki.         
Na dziś nie ma środków na jakiekolwiek zadanie, oprócz zadań realizowanych            
z funduszu sołeckiego  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


