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Protokół Nr 14/2020 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 26 maja 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 11  radnych.  
 
Ad. 2 

Protokół Nr 13/2020 z posiedzenia Komisji w dnia 25 lutego 2020 roku, został 
przyjęty 8 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.  
 
Ad. 3 

Zapoznano się z branżowym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji 
przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach, który zaopiniowano  pozytywnie. 
 
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu p.o. Dyrektora ZGM przedstawi informację dot. 
wizji prowadzenia Zakładu. 
 

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

Ad. 4  

Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK przedstawił informację dot. planowanych remontów –      
w związku z obecną sytuacją zakres prac został ograniczony do minimum, 
planowana jest realizacja tylko niezbędnych remontów m.in. zabezpieczenie 
obiektów mostowych w Bełku i Czuchowie.  
Grzegorz Wolnik Pełnomocnika ds. PRiG zapoznał członków Komisji z informacją 
dot. sytuacji finansowej Gminy. Na dzień dzisiejszy ustalono katalog niezbędnych do 
realizacji robót, należy być ostrożnym jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, bo nie 
wiadomo co Gminę czeka. Zapewnił, że prowadzona realizacja zadań inwestycyjnych 
nie jest zagrożona pod względem finansowym – sala gimnastyczna w Palowicach 
jest na ukończeniu, prowadzone są prace w Zameczku w Leszczynach. 
Dyrektor ZDiSK poinformował o zakwalifikowaniu się gminy na dofinansowanie          
w ramach programu Razem bezpiecznie, na polepszenie bezpieczeństwa przejść dla 
pieszych – obecnie czekamy na podpis Premiera, brak informacji kiedy gmina 
otrzyma aplikowane środki. 
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Radny Stanisław Breza po raz kolejny poruszył temat konieczności remontu dróg 
wojewódzkich nr 925 i 924 –  bardzo duże środki idą na obwodnice i drogi ale poza 
województwem śląskim. Zwrócił uwagę, że stale należy atakować Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w tym temacie. 
Poinformował, że Burmistrza wystąpi z wnioskiem do porządku obrad najbliższej 
sesji o wprowadzenie projektu kolejnego apelu w tej sprawie. 
Pełnomocnika ds. PRiG poinformował, że projekt apelu jest przygotowany                
i zostanie skierowany z wnioskiem do Przewodniczącego Rady. Wspólnie                   
z Burmistrzem Orzesza zawracali się w tej sprawie do Marszałka Województwa. 
Przypomniał, że przygotowany jest projekt techniczny remontu tej drogi. 
Radny Stanisław Breza dodał, że rozważana jest lokalna inicjatywa blokady drogi. 
Radny Marcin Stempniak zgłosił sprawę szkód spowodowanych częstymi 
wstrząsami górotworu odczuwalnymi na terenie gminy, spowodowanymi przez 
eksploatację górniczą m.in. wspólnoty mieszkaniowe ponoszą bardzo duże wydatki 
na uszczelnieni instalacji gazowej. 
Pełnomocnika ds. PRiG poinformował, że zapewnił, że wspólnoty uzyskają 
wsparcie Gminy w tej sprawie. 
Radny Marcin Stempniak zgłosił temat dot. kosztów budowy parkingów,                   
w kontekście kosztów budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza w Leszczynach – za 
300 tys. zł. wykonano parking na 40 miejsc postojowych, w innych przypadkach były 
to mniejsze kwoty.  
Pełnomocnika ds. PRiG poinformował, że na terenie osiedla tereny gdzie parkingi 
mogły powstać małym kosztem skończyły się, a koszty parkingów w trudnym terenie, 
spełniające wszystkie wymogami niestety są duże. 
Dyrektor ZDiSK po raz kolejny zwracał uwagę na potrzebę tworzenia parkingów 
poza terenami zabudowanymi na osiedlu i wyprowadzenia samochodów spod 
bloków. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 

 Przewodniczący Komisji 

       radny Artur Sola  


