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Protokół Nr 18/2020 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 8 grudnia 2020 roku 

 
Posiedzenie Komisji odbywało się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji zoom.        
W czasie posiedzenia zalogowało się 12 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 12 radnych.  
 

Ad. 2 

Protokół Nr 17/2020 z posiedzenia Komisji w dnia 20 października 2020 roku, został 
przyjęty 12 głosami „za”.  
 

Ad. 3 

Omówiono branżowej projekty uchwał w sprawie: 
1) przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK 
Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024" – przedstawił 
Bogusław Kurdek Prezes PWiK 
Radny Bogdan Knopik - Plan dotyczy lat 2022 - 2024; czy w tym odległym 
czasie jest możliwość korekt. 
Prezes PWiK poinformował, że oczywiście zmiany są możliwe, tak sie dzieje 
w stosunku do obecnego Planu. Korekty będą obowiązywały ale nie będzie to 
miało wpływu na taryfy. 
Radny Gabriel Breguła zwrócił uwagę na bardzo dużo awarii na istniejącej 
sieci, w tym zakresie złożył interpelację w sprawie wodociągu przy ul. 
Paskowej w Przegędzy, na którą uzyskał odpowiedź, że wymiana będzie         
w latach 2022-2024. Sieci wodociągowej jest ok. 370 km, większość z lat 80,   
z dużą awaryjnością. Czy PWiK sobie z tym poradzi, czy nie pomyśleć na 
przyszłość aby wymiany planować w większym zakresie, aby z gminy była 
większa dotacja i zrobić więcej remontów np. firmą zewnętrzną. Pytał ile z tych 
370 km sieci jest wymienionej a ile jeszcze zostało do wymiany? 
Prezes PWiK wyjaśnił, że awarie są w tych samych miejscach, które są 
monitorowane i te miejsca są typowane do wymiany. Kiedyś było łatwiej, teraz 
procedury od momentu dokumentacji do pozwolenia na budowę trwają rok. 
Jeżeli chodzi o ul. Piaskową to jest ona w pierwszej kolejności do wymiany     
w kolejnym planie. Wymienionych jest ok. 50% sieci i myśli, że poradzą sobie 
z remontami pozostałej części. 
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Radny Janusz Szołtysek przekazał zadowolenie mieszkańców Leszczyn 
Starych z wymiany sieci wodociągowej ale dzieje sie to powoli. Pytał czy PWiK 
ma zaplanowane środki na zwiększenie ilości pracowników. 
Prezes PWiK odpowiedział, że tempo robót w tym roku jest związane              
z problemami spowodowanymi pandemią i tak jest wszędzie. Na dziś w celu 
zagwarantowania ciągłości pracy dzielą sie na grupy, realizowany Plan 
tworzono na normalne czasy. Oczywiście przydałoby się więcej pracowników 
ale nie ma chętnych. Problem jest też z fachowcami. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę, że może na taki stan mieć wpływ 
minimalna stawka, którą proponują. 
Prezes PWiK - nie proponują minimalnej stawki ale nie jest ona wygórowana, 
na pewno  nie mogą konkurować z Tenneco, Łukoszem czy innymi firmami 
które działają na innych zasadach. 
Radny Stanisław Breza pytał wielkość strat wody oraz  o termin wymiany 
wodociągu azbestowego w Stanowicach. 
Prezes PWiK  poinformował, że przebudowa wodociągu azbestowego jest 
uzgodniona i będzie wykonana w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o straty wody 
to jest zdecydowana poprawa w stosunku do lat ubiegłych kiedy to było 33%, 
czy 29% strat, obecnie są one na poziomie 10%. Różne rzeczy mają na to 
wpływ m.in. wymiana newralgicznych punktów, również nowoczesny system 
monitoringu sieci. 
Radny Stanisław Breza pytał czy wszystkie liczniki mają zdalny odczyt. 
Prezes PWiK poinformował, że na terenie całej gminy wprowadzono system 
zdalnego odczytu liczników. 
Radny Adam Karaszewski pytał o trwałość wodociągów. 
Prezes PWiK wyjaśnił, że czas przydatności wodociągów wynika z użytego 
materiału. Jakość zastosowanego materiału ma tu znaczenie. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że obecne tempo remontów przy 
ilości sieci potrwa ok 16 lat. 
Radny Artur Szwed pytał o przejęcie stacja uzdatniania wody w Bełku. 
Prezes PWiK Kurdek poinformował, że stacja uzdatniania wody w Bełku 
należy do JSW, która nie zamierza się jej pozbywać. 
Powyższy projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. 

 

2) stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych 
na 2020 oraz 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczyny – przedstawił Marcin Janużyk Dyrektor ZGM. 
Powyższe projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. 

 

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

Ad. 4  

Przewodniczący Komisji przedstawił informacje dot. realizowanych zadań przez 
Wydział Inwestycji - trwają odbiory techniczne sali gimnastycznej w Palowicach, 
zadanie dot. budowy przedszkola w Dębieńsku jest po przetargu, trwa analiza 
zgłoszeń. 
Następnie przedstawił informacje w zakresie zgłoszeń radnych z poprzedniej Komisji: 
- zgłoszenie radnego Marka dot. lamp solarnych - dokonano przeglądu lamp, pod 
względem technicznym nie stwierdzono usterek, czas działania związany jest                
z warunkami atmosferycznymi, 
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- zgłoszenie radnego Szołtyska dot. zalewisk w okolicy ronda w Leszczynach - 
studzienka działa prawidłowo, problemem są zanieczyszczenia które spływają            
z wodą i zatykają studzienkę. Jeżeli chodzi o drogę śladową na ul. Przedszkolnej to 
przeszkodą jest działka prywatna, gmina wyraża chęć jej przejęcia, po tym będzie 
możliwość wykonania drogi. 
Poinformował również o następujących realizowanych zadaniach: gmina oczekuje na 
wyłonienie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zamontowano lampy w 
parku przy ul. Sportowej, jest to część zadania które będzie kontynuowane, 
realizowane jest zadanie w ramach inicjatywy lokalnej tj. wybieg dla psów . 
Kazimierz Skuta Kierownik ZDiSK poinformował o bieżącej działalności Zarządu: 
- trwa realizacja drogi ul. Za Torem - jest to I etap drogi śladowej, pozostaje jeszcze 
do wykonania ul. Strażacka, 
- prowadzona jest akcja zima - podpisano umowy z wykonawcami na odśnieżanie 
poszczególnych sołectw i dzielnic, zakupiono potrzebny materiał, trwają już 24 
godzinne dyżury. 
Następnie przedstawił plan inwestycyjny na 2021: 

1) dokumentacja budowy parkingu przy ul. Konopnickiej, 
2) przebudowa mostu na ul. K. Miarki w Bełku, 
3) przebudowa ul. Kałuży w Dębieńsku 
4) zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w Bełku 
5) w ramach funduszy sołeckiego - zagospodarowanie terenu miedzy ośrodkiem 

zdrowia i cmentarzem w Bełku. 
Radny Adam Karaszewski podziękował za wykonanie śladówki przy ul. Folwarcznej 
w Czuchowie i remont cząstkowy mostu przy ul Młyńskiej. Pytał w jakim czasie musi 
być wykonany całościowy remont mostu. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że remont mostu został w tym roku rozpoczęty,       
w przyszłym będzie kontynuowany. 
Radny Adam Karaszewski pytał o koszt remontu i czy będzie wyłączenie całkowite 
mostu z ruchu. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że koszty jeszcze nie są znane. Remont będzie 
prowadzony w taki sposób aby most był przejezdny. 
Radny Grzegorz Marek zwrócił uwagę, że lamp które zgłaszał jest 5 z tego 2 świecą 
a 3 nie, już od kilku miesięcy i problemem jest tu chyba nieprawidłowo działający 
akumulator. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że dowie się jaka była opinia serwisanta. 
Radny Janusz Szołtysek pytał czy w tych planach przewiduje się również 
dokończenie remontu chodnika przy ul. Narutowicza. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że nie ma takiego zadania. Jest to w zasadzie nie 
inwestycja a remont do którego dokończenia nie zostało wiele. 
Radny Marcin Stempniak pytał czy ZDiSK ma analizę, czy długotrwały plan 
inwestycji drogowych. 
Kierownik ZDiSK poinformował, że nie ma takiego dokumentu. 
Radny Marcin Stempniak pytał czy są przyjęte kryteria w jakich podejmowane są 
inwestycje drogowe. Dobrym rozwiązaniem byłoby opracowanie planu inwestycji 
drogowych. Zgłosił wniosek o wypracowanie długotrwałego planu inwestycji 
drogowych ze wskazaniem kryteriów, na kadencję. 
Kierownik ZDiSK przedstawił sposób typowania zadań - głównie bierze sie pod 
uwagę topografie, zagęszczenie zamieszkania, awaryjność. Nie jest to w żaden 
sposób związane z polityką i do tej pory większość zadań była trafiona. Wieloletni 
plan były przydatny ale dobrze aby za tym szły środki i było to powiązane z WPF. 
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Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę, że nie ma informacji zwrotnej kiedy i gdzie 
są planowane inwestycje a tego oczekują mieszańcy. 
Radny Bogdan Knopik poinformował, że rady dzielnic czy sołectw przekazują 
propozycje z danej miejscowości i według tego są realizowane zadania. Na 
zebraniach mieszkańców są takie informację przekazywane. 
Radny Gabriel Breguła podziękował pracownikom ZDiSK za to co robią, ale jest to 
uzależnione od środków. Jak dostaną pieniądze to zrobią wszystko. 
Zwrócił uwagę, że ponad rok temu Przewodniczący Komisji zwrócił sie o przekazanie 
spisu koniecznych remontów w sołectwach i dzielnicach, miał być objazd, jednak 
tego nie zrobiono. Zwrócił uwagę na małe środki przekazywane na remonty dróg np. 
w Przegędzy na ten cel są tylko środki z funduszu sołeckiego. Uważa, że 
Przewodniczący powinien wszystkie te wnioski wyciągnąć i przedstawić na Komisji. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma z tych miejscowości które je 
przesłały są dostępne w Biurze Rady. Dodał, że w dzielnicy Leszczyny Osiedle 
współpraca Rada Dzielnicy - ZDiSK jest bardzo dobra, zadania są  realizowane wg 
zgłoszeń Rady. 
Marcin Janużyk Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapoznał członków 
Komisji z bieżącą działalnością Zakładu: 
- zakończono odbiory techniczne Zameczku w Leszczynach, niebawem budynek 
zostanie przekazany do OPS, będzie tam pełny monitoring. Trwają rozmowy              
w kwestii uruchomienia lodowisk. Ogłoszono przetarg na utrzymanie parku oraz na 
ochronę osobistą, będzie to ochrona czasowa w godzinach nocnych. 
- trwa remont familoku przy ul. Wolności, na budynek przy ul. Hallera udało się          
w wyniku drugiego przetargu wyłonić wykonawcę, zadanie zostanie zrealizowane       
w przyszłym roku. 
Radny Marcin Stempniak pytał jaka temperatura jest potrzebna do uruchomienia 
lodowisk oraz o kwestie monitoringu - kto będzie zajmował sie obsługą i czym 
podyktowana jest potrzeba jeszcze dodatkowej ochrony 
Dyrektor ZGM do otwarcia lodowiska potrzebna jest temperatura w okolicach 0-5 
stopni. Jeżeli chodzi o ochronę to podyktowane jest to tym, że jest to obiekt 
zabytkowy, odnowiony i dochodziło już tam do pewnych incydentów, dlatego przyjęto 
wersje, że na rok będzie tam ochrona ten czas pozwoli zobaczyć co tam się będzie 
działo. Obsługą monitoringu będzie zajmowała się firma zewnętrzna, która będzie 
zajmowała sie ochrona. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że na kolejnym posiedzeniu omówiony 
zostanie szczegółowo temat związany z funkcjonowaniem Zameczku, w tym               
i kwestie monitoringu. 
Radny Grzegorz Marek pytał czy lodowisko będzie bezpłatne. 
Dyrektor ZGM poinformował, że tak. 
Radny Waldemar Mitura wyraził szacunek za to ZGM robi na Zameczku. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka              
                                        

 Przewodniczący Komisji 
        radny Artur Sola  


