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Protokół Nr 15/2020 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 23 czerwca 2020 roku 

 
Posiedzenie Komisji odbywało się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji zoom. 
W czasie posiedzenia zalogowało się 11 członków Komisji (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 p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 

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

Protokół Nr 14/2020 z posiedzenia Komisji w dnia 26 maja 2020 roku, został przyjęty 
10 głosami „za”, 1 „wstrzymujący”.  
 
Ad. 3 

Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK przedstawił projekty uchwał w sprawie: 
1) ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą 

jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
2) wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi 

Wojewódzkiej nr 92 - projekty te zaopiniowano pozytywnie. 
 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji, uwag 
nie zgłoszono. 
 

Ad. 4  

Pełniący obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marcin 
Janużyk przedstawił założenia programowe, kierunki działania, które zamierza 
realizować  pod swoim kierownictwem w Zakładzie. 
Radny Gabriel Breguła pytał ile osób oczekuje na mieszkanie i czy budynek i teren 
wokół zameczku, po remoncie będzie podświetlony. 
p.o. Dyrektor poinformował, że na liście oczekujących jest ok. 100 osób. 
Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydz. Inwestycji poinformował, że teren wokół 
zameczku będzie dobrze oświetlony.  
Radny Grzegorz Marek pytał o wielkość  zadłużenia czynszowego, zaproponował 
opracowanie w formie tabelarycznej danych dotyczących zadłużenia czynszowego, 
listy oczekujących na mieszkanie. 
p.o. Dyrektor poinformował, że zadłużenie czynszowe to jest ok. 10 mln. zł. 
Poinformował, że ujednoliceniu i poprawy wymaga system informatyczny Zakładu, 
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który pozwoli na przygotowanie takich materiałów. Na dzień dzisiejszy przygotuje 
takie informacje na ile jest to możliwe. 
Radny Janusz Szołtysek pytał o windykację - czy prowadzona jest przez służby 
zewnętrzne. Pytał o poszkodowanych w pożarze familoków, czy zgodnie                    
z zapewnieniami Burmistrza w listopadzie wprowadzą się do swoich mieszkań. 
p.o. Dyrektor poinformował, że w Zakładzie jest wydział który zajmuje się 
windykacją, całą procedurę windykacyjną robią we własnym zakresie. Jeżeli chodzi   
o pogorzelców to temat jest bardzo trudny, ruszają procedury przetargowe, nie wie 
czy zdarzą do końca roku. 
Radny Marcin Stempniak życzył Dyrektorowi powodzenia i dobrej współpracy. Pytał 
o system rozliczeń za wodę, realizacje programu Mieszkanie plus oraz priorytety, 
które jako Dyrektor Zakładu chce realizować. 
p.o. Dyrektor odpowiedział, że jeżeli chodzi o ryczałt za wodę to nie była  to jego 
decyzja. Program Mieszkanie plus jest to temat do którego warto wrócić, oczekiwania 
ludzi w tym zakresie są duże – poprawa warunków mieszkaniowych jest to jedno       
z jego marzeń i priorytetów, które zamierza realizować. 
Radny Adam Karaszewski pytał o dofinansowanie termomodernizacji familoków, 
jakie poczyniono działania w tej sprawie. 
p.o. Dyrektor poinformował, że temat jest na etapie projektów. 
 
Ad. 5  

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował o zakresie prac 
realizowanych w prowadzonej inwestycji – budowa sali gimnastycznej w Palowicach 
oraz przygotowaniach do budowy przedszkola w Dębieńsku. 
Radny Henryk Fuchs zgłosił problem budek lęgowych umieszczonych po 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach przy oknie 
mieszczącego się tam mieszkania. Jest to bardzo uciążliwe dla lokatorów. 
Naczelnik Wydziału IiR poinformował, że miejsca te wskazane są przez ornitologów, 
wszelkie zmiany łączą się z ryzykiem zwrotu części dotacji. 
Radny Marcin Stempniak pytał jakie czynniki wpłynęły na wstrzymanie budowy 
przedszkola w Dębieńsku. 
Naczelnik Wydziału IiR poinformował, że powodowane było to obecną sytuacją.      
W innych gminach, po przetargach i podpisaniu umów, firmy zwracały się                   
o wydłużenie terminu.  
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK przedstawił informację dot. działalności Zarządu Dróg       
i Służb Komunalnych. 
Radny Grzegorz Marek pytał o ilość dróg gminnych, ile jest asfaltowych, ile zrobiono 
od 2010 roku, ile wykonano generalnych remontów – prosił o przygotowanie takich 
informacji. Zwrócił uwagę, że należy zacząć przeprowadzać remonty dróg. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że przygotuje takie dane. 
Radny Janusz Szołtysek poinformował o pogarszającym się stanie ronda                
w Leszczynach. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że temat został zgłoszony do Starostwa. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

        radny Artur Sola  


