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Protokół Nr 17/2020 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 20 października 2020 roku 

 
Posiedzenie Komisji odbywało się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji zoom.        
W czasie posiedzenia zalogowało się 10 członków Komisji (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 16/2020 z posiedzenia Komisji w dnia 1 września 2020 roku, został 
przyjęty 11 głosami „za”, 2 „wstrzymujący”.  
 
Ad. 3 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych w porządku obrad 
najbliższej sesji. 
 

Ad. 4  

Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował       
o prowadzonych odbiorach technicznych sali gimnastycznej w Palowicach oraz          
o przygotowaniach do budowy przedszkola w Dębieńsku. 
Marcin Janużyk Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił plany 
rozbudowy zasobów komunalnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Omówił  
działania w zakresie ściągalności należności i prowadzone procedury windykacyjne. 
Przewodniczący Komisji pytał kiedy nastąpi otwarcie Zameczku w Leszczynach. 
Pytał również o możliwość wykupu mieszkań w bloku ul. Ligonia 10, w związku          
z pismem mieszkańców. 
Dyrektor ZGM poinformował, że przed wykupem musi być przeprowadzona 
inwentaryzacja, pracownik musi wejść do mieszkań w celu dokonania pomiarów.      
W związku z trwającą pandemią na chwilę obecną zostało to wstrzymane. Jeżeli 
chodzi  o Zameczek to odbiory techniczne zostały już wykonane, pozostały kwestie 
zgłoszenia do SANEPiD-u i Straży Pożarnej. Aktualnie trwa wypełnianie uwag 
zgłoszonych przez Straż Pożarną. 
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG zwrócił uwagę, że tworzenie nowych wspólnot jest 
obciążeniem dla budżetu gminy, szczególnie tam gdzie w wspólnotach gmina jest     
w większości. Na dziś należy dopełnić te wspólnoty które już istnieją, natomiast         
w kwestii tworzenia nowych należy być ostrożnym. 
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Radny Adam Karaszewski stwierdził, że gminę nie stać aby rozbudowywać zasób 
komunalny. Zwrócił uwagę na weryfikację – czy gmina ma środki prawne aby 
zweryfikować osoby, którym faktycznie należy się mieszkanie w zasobie 
komunalnym. 
Dyrektor ZGM poinformował, że jest 1970 lokali komunalnych, reszta lokali jest        
w zarządzie ZGM, w tym są również lokale wspólnotowe. Weryfikują w terenie, 
szczególnie wszystkie zgłoszenia dot. wynajmowania mieszkań komunalnych.          
W obecnej sytuacji również te kontrole zostały ograniczone. 
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę na dużą skalę zadłużenia. Zaproponował aby 
porównać skalę zadłużenia w naszej gminie i w gminach ościennych. 
Dyrektor ZGM poinformował, że w ościennych gminach np. w Żorach jest inna 
struktura lokali komunalnych, nie można tego porównywać do zasobów komunalnych 
w naszej gminie. 
Radny Grzegorz Marek pytał czy opracowano zestawienia tabelaryczne o które się 
zwracał na poprzednim posiedzeniu Komisji. Zgłosił problem z lampami 
oświetleniowymi na odcinku – ul. Furgoła – ul. Kościelna. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że wszystkie informację w formie 
tabelarycznej dotyczące ZDiSK są ujmowane w sprawozdaniu za każdy rok. Dane te 
są dostępne na stronie internetowej ZDiSK. 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że wszelkie awarie oświetlenia ulicznego 
zgłaszane są do właściciela tj. Tauronu. 
Radny Grzegorz Marek zwrócił uwagę, że na zgłaszanym odcinku są lampy solarne. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że zgłosi to do wykonawcy. Następnie omówił 
bieżącą działalność Zarządu – zadania są realizowane na bieżąco, nie widzi 
zagrożenia realizacji zaplanowanych zadań. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że nadal czekamy na rozstrzygnięcie         
w zakresie realizowanych zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Radny Gabriel Breguła pytała o przygotowania do akcji zima, czy odbyły się już 
przetargi? 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że przetargi odbyły się, podpisane są umowy na 
wszystkie dzielnice i sołectwa. Jedynym problemem jest dzielnica Leszczyny 
Osiedle. 
Przewodniczący Komisji poinformował o realizacji częściowego oświetlenia parku 
w Leszczynach. 
Radny Henryk Fuchs – zgłosił potrzebę zabudowania spowalniaczy na ulicy 
Wiejskiej w Szczejkowicach.Druga sprawa to kradzieże na cmentarzu                        
w Szczejkowicach, zapobiec temu mogłyby zabudowane kamery. 
Dyrektor ZDiSK  - w zakresie zabudowy spowalniaczy prosił o złożenie formalnego 
wniosku, nie jest to jednak proste z uwagi na dużą ilość wjazdów do posesji przy tej 
ulicy. Poinformował również, że poszuka środków na zakup dwóch fotopułapek, do 
zabudowania na cmentarzu. 
Radny Grzegorz Marek zwrócił uwagę na celowość wykonywania analiz, analizy 
robi się wszędzie, za pomocą analiz można sprawdzić czy gmina się rozwija. 
Przewodniczący Komisji zgłosił sprawę planowanej likwidacji przejazdu kolejowego 
w rejonie Książnice – Kamień – Wielopole. Likwidację planuje kopalnia Kotlarnia, 
która kończy działalność, w rejonie tym prowadzi ścieżka rowerowa. 
Pełn. ds. PRiG poinformował, że temat jest znany z doniesień medialnych. Kopalnia 
Piasku  Kotlarnia uznana została za nierentowną, ostatni pociąg przejechał w 2018 
roku, od tego czasu linia nie jest eksploatowana. Zaproponował aby ZDiSK wystąpił   
z zapytaniem do spółki Kotlarnia, co planują zrobić z tym terenem. 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że cały odcinek jest własnością Skarbu Państwa. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił się o zajęcie się tematem. 
Radny Henryk Fuchs pytał o informacje w sprawie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. 
Pełn. ds. PRiG stwierdził, że nie ma informacji, na początku sierpnia odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami CPK, do 2 tygodni przedstawiciele spółki mieli się 
skontaktować, do dziś nie ma informacji. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił się o wystąpienie do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonie SP nr 4 
w Czuchowie. 
Przewodniczący Komisji zobowiązał Dyrektor ZDiSK do wystąpienia w tej sprawie. 
Radny Marcin Stempniak pytał z czego wynika kolejność realizowanych zadań 
przez ZDiSK, czy uzyskane w skali roku oszczędności są przeznaczane na realizację 
wniosków mieszkańców i radnych? Potrzebna jest informacja zwrotna czy wniosek 
będzie realizowany, czy nie. Zwrócił również uwagę na celowość opracowania 
transparentnego regulaminu kolejności wykonywanych zadań 
Dyrektor ZDiSK poinformował, że kolejność realizowanych zadań inwestycyjnych 
określa Rada Miejska w Wieloletnie Prognozie Finansowej. Plan budżetowy jest 
jasny; zadania inwestycyjne są wyszczególnione w uchwale. Realizację zadań 
remontowych dostosowuje się do środków jakie są w danym roku w budżecie. 
Tegoroczne oszczędności z akcji zima przeznaczono na dwa odcinki drogi śladowej 
w Stanowicach i Książenicach. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę na brak odpowiedzi w zgłaszanej sprawie 
dot. naprawy ronda w Leszczynach (m.in. niedrożna studzienka w kierunku Leszczyn 
Starych), również brak jest informacji dot. ulicy Przedszkolnej. 
Dyrektor ZDiSK wyjaśnił, że rondo funkcjonuje, jeżeli chodzi o studzienkę to jest 
regularnie zanieczyszczana, zgłosi sprawę ponownie do ZDP. Jeżeli chodzi o ul. 
Przedszkolną problem jest z odcinkiem drogi prywatnej, jeżeli teren ten zostanie 
przejęty to spróbuje ten odcinek utwardzić, ale najpierw trzeba wyjaśnić sprawę pod 
względem prawnym. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka                                                      

 Przewodniczący Komisji 

        radny Artur Sola  


