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Protokół Nr 13/2020 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 25 lutego 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10  radnych.  
 
Ad. 2 

Protokół Nr 12/2020 z Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa z dnia             
28 stycznia 2020 roku, został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 

Zapoznano się z branżowymi projektami uchwał w sprawie: 
1) zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2018 – 2022”, zmienionej uchwałą               
Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 
2018 r. 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu, które przedstawił Grzegorz Gola Insp. Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej 

 

oraz projekty które z wnioskiem zostaną skierowane do wprowadzenia do porządku 
obrad sesji, w sprawie: 

 

1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego            
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich,  

2) podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji 
zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW nr 924 w miejscowości 
Czuchów”, które przedstawił Kazimierz Skuta Kierownik Zarządu Dróg       
i Służb Komunalnych. 

 

Powyższe projekty zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie – głosowało 10 radnych. 
 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji, uwag 
nie zgłoszono. 
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Ad. 4  

Inspektor ZGM zapoznał z informacją na temat działań Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej podjętych w celu zabezpieczenia budynków familoków po pożarze 
oraz o planach w zakresie dalszych remontów tych budynków. 
Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że jeden budynek jest 
budynkiem komunalnym natomiast drugi to wspólnota – własność prywatna. Gmina 
jednak jest tu w dobrej sytuacji, bo może udzielić dotacji na zabytki jakimi są familoki. 
Radny Adam Karaszewski zgłosił potrzebę wykoszenia terenu przylegającego do 
budynku komunalnego w Czuchowie przy ul. Kochanowskiego. 
Kierownik ZDiSK omówił działalność Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w zakresie 
remontów dróg. Poinformował o aplikowanie o ośrodki w ramach programu Razem 
bezpiecznie, na polepszenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych umiejscowionych 
przy placówkach oświatowych. 
Radny Józef Szczekała zgłosił potrzebę uporządkowania poboczy dróg gminnych 
oraz terenów w okolicy osiedla Jana Pawła w Czerwionce – pobocze przy zjeździe    
w kierunku Biedronki, dojazd do przedszkola, ul. Leśna i ul. Kolejowa. 
Radny Grzegorz Marek zgłosił konieczność naprawy mostka na skrzyżowaniu ulic 
Wyzwolenia i Szkolnej w okolicy restauracji Rogowa w Stanowicach. 
Pełnomocnik ds. PRiG zwrócił uwagę na problem dot. gospodarki odpadami. ZDiSK 
do chwili obecnej wydatkował już 30 tys. zł. na usuwanie porzuconych nieczystości. 
Radny Adam Karaszewski poinformował, że planowane jest dodatkowe 
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w tematyce dotyczącej gospodarki 
odpadami. 
Przewodniczący Komisji zapoznał z pismem mieszkańców ul. Za Torem dot. 
naprawy drogi. 
W tym temacie uzyskano informację, że na chwilę obecną środki jakimi dysponuje 
ZDiSK nie pozwalają na realizację tego zadania. 
Radny Gabriel Breguła podziękował za wykonane z funduszu sołeckiego 
utwardzenia bocznej ulicy Mikołowskiej w Przegędzy. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


