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Protokół Nr 16/2020 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 1 września 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. 
Następnie przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
 
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 13 radnych.  
 
Ad. 2 

Protokół Nr 15/2020 z posiedzenia Komisji w dnia 23 czerwca 2020 roku, został 
przyjęty 11 głosami „za”, 2 „wstrzymujący”.  
 
Ad. 3 

Łukasz Pala Wydział SPS przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały              
Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
- projekt ten zaopiniowano pozytywnie. 
 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji, uwag 
nie zgłoszono. 
 

Ad. 4  

Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował       
o zakresie prac realizowanych w prowadzonej inwestycji przy budowie sali 
gimnastycznej w Palowicach oraz o przygotowaniach do budowy przedszkola            
w Dębieńsku. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo lokatorów mieszkań komunalnych 
znajdujących się w budynku szkoły podstawowej w Szczejkowicach w sprawie 
możliwości usunięcia budek lęgowych z elewacji budynku.        
Naczelnik Wydz. IiR poinformował, że montaż budek lęgowych wynika z narzuconej 
lokalizacji zawartej w uzgodnieniach ornitologicznych, o które występował Dyrektor 
Szkoły przed rozpoczęciem prac projektowych dotyczących termomodernizacji 
budynku. Takie opracowanie otrzymał Wydział Inwestycji i Remontów od Dyrektora 
Szkoły, uzgodnienia w nim zawarte zostały ujęte w projekcie a następnie 
zrealizowane w trakcie prowadzenia inwestycji. W związku z finansowaniem 
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zewnętrznym tego zadania, w trakcie prowadzonych kontroli, ważnym punktem jest 
zgodność realizacji zadania z uzgodnieniami ornitologicznymi, wszelkie niezgodności 
w trakcie trwałości projektu, mogą skutkować zwrotem dotacji. Czas trwałości 
projektu to jest 5 lat. 
Radny Henryk Fuchs stwierdził, że pierwszy raz słyszy, że takie decyzje 
podejmowano w szkole. 
Naczelnik Wydz. IiR wyjaśnił, że Dyrektor szkoły zlecał opracowanie ornitologiczne  
i takie opracowanie otrzymał.  
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Komisja nie jest organem kompetentnym -      
w związku z tym, że o uzgodnienia ornitologiczne występował Dyrektor Szkoły,          
to Dyrektor jest organem właściwym do wystąpienia o zmianę zapisów zawartych      
w uzgodnieniach i do niego należy zwracać się w tej sprawie – odpowiedź 
zawierająca taką informację zostanie przesłana nadawcą pisma. 
Marcin Janużyk Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poinformował        
o  bieżącej działalności Zakładu: 
- remont zniszczonych po pożarach familoków, 
- końcowe prace przy Zameczku w Leszczynach,  
- planowane remonty budynków w których mieszczą się ośrodki zdrowia.               
Przewodniczący Komisji zaproponował aby Komisja dokonała oględzin Zameczku 
w Leszczynach po remoncie. 
Radny Grzegorz Marek pytał o opracowanie dot. zasobów mieszkaniowych 
Radny Waldemar Mitura prosił o zajęcie się zgłaszanym tematem dot. podjazdu     
do budynku ośrodka zdrowia w Czerwionce. 
Radny Stanisław Breza zgłosił problem z dostępem do pomieszczeń sołtysówki       
w ośrodku zdrowia w Stanowicach. 
Radny Leszek Salamon  zgłosił potrzebę remontu nie tylko podjazdu ale i całego 
budynku, gdzie mieści się przychodnia „Remedium” w Czerwionce. 
Radny Bogdan Knopik dodał, że w Dębieńsku również jest ośrodek zdrowia. 
 
Przewodniczący Komisji przekazał informacje dot. złożenia wniosku w ramach 
funduszu dróg samorządowych na remont ulic – Ligonia, Broniewskiego, Dworcowa, 
Morcinka. Zapoznał z treścią pism Urzędu Marszałkowskiego dot. przebudowy dróg 
wojewódzkich nr 924 i nr 925, w związku z uchwałami Rady podjętymi w tej sprawie. 
Radny Stanisław Breza poinformował, że otrzymał również pisma dot. remontu dróg 
nr 924 i nr 925. 
Radny Gabriel Breguła prosił o przesłanie tych pism członkom Komisji. 
Radny Grzegorz Marek zgłosił problem nieświecących lamp w Stanowicach, przy 
łączniku ul. Kościelnej do ul. Furgoła i potrzeby wykoszenia traw w tym rejonie. 
Radna Izabela Rajca poruszyła problem dot. stanu drogi – ul. Przedszkolnej                      
w Leszczynach. 
Radny Janusz Szołtysek pytał o stan prawny drogi. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że droga ta stanowi łącznik Leszczyn 
Starych z osiedlem Manhattan, korzystają z niej m.in. dzieci chodzące do SP nr 1. 
Planowane jest tam wykonanie drogi śladowej. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że kompleksowa informacja na temat ulicy 
Przedszkolnej zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
Radny Janusz Szołtysek dodał, że był na miejscu i potwierdza, że doszło do zalanie 
piwnic w tym miejscu. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że zgłoszenia w sprawie stanu drogi były 
przekazywane przez mieszkańców ale nie było zgłoszeń dot. zalewania piwnic. 
Radny Artur Szwed dodał, że był tam konflikt z właścicielami terenów. 
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Radny Stanisław Breza zgłosił wnioski dotyczące wystąpienia do administratora 
drogi nr 924 i nr 925 w sprawie odmalowania przejść dla pieszych oraz o poszerzenie     
i utwardzenie wjazdu z drogi nr 925 na ul. 1 Maja w Stanowicach. 
 
Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli następujące wnioski:: 

1) o wystąpienie do administratora drogi 924 i 925 w sprawie odmalowania 
przejść dla pieszych, 

2) o wystąpienie o poszerzenie i utwardzenie wjazdy z drogi wojewódzkiej DW 
925  na ul. 1 Maja w Stanowicach. 

 

Radny Gabriel Breguła prosił o przygotowanie informacji  o planach rozmieszczenia 
nowych lamp solarowych. 
Radny Janusz Szołtysek ponowił zgłoszenie dot. stanu ronda w Leszczynach. 
Przypomniał o wniosku dot. zasobów mieszkaniowych. 
Dyrektor ZGM poinformował, że podjął rozmowy za Bankiem Gospodarki Krajowej    
o możliwości pozyskania kredytu na ten cel. Planowane jest w tym temacie 
spotkanie. 
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Komisji przedstawione będą informacje dot. 
dróg gminnych oraz informacje o planach rozbudowy zasobów komunalnych gminy.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

        radny Artur Sola  


