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Protokół Nr 19/2021 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 
w dniu 26 stycznia 2021 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 12 radnych.  
 

Ad. 2 

Protokół Nr 18/2020 z posiedzenia Komisji w dnia 8 grudnia 2020 roku, został 
przyjęty 12 głosami „za”.  
 

Ad. 3 

Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji członkowie Komisji 
uwag nie zgłosili. 
 

Ad. 4  

Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. Planowania poinformował o zgłoszeniu gminy 
w ramach pomocy dla gmin gdzie działały PGR-y, wniosków na realizację: 
- drogi od drogi nr 925 w kierunku Szczejkowic – Marynowa, 
- mostu przy ul. K. Miarki w Bełku 
- termomodernizację budynku przychodni w Bełku, 
- oświetlenia. 
Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydz. Inwestycji i Remontów przedstawił 
informację na temat bieżącej działalności Wydziału; tj. końcowe odbiory sali 
gimnastycznej w Palowicach, podpisanie umowy i rozpoczęcie zadania dot. budowy 
przedszkola w Dębieńsku. 
 

Marcin Janużyk Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił 
szczegółową informację o działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2020 
roku (załącznik do protokołu). 
Pełn. ds. PRiG poruszył kwestie związane z bezpieczeństwem w zakresie zatruć 
tlenkiem węgla. 
Dyrektor ZGM poinformował, że rozpoczęto kampanię informacyjną pod nazwą: 
walka z cichym zabójcą, polegającą na upowszechnianiu ulotek informacyjnych 
zawierających m.in. prośbę o zakup czujników. W drugim etapie kampanii będą 
publikowane informacje w prasie oraz jeżeli będzie taka możliwość udział wezmą 
szkoły. 
Przewodniczący Komisji pytał o informację dotyczącą monitoringu na Zameczku. 
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Dyrektor ZGM poinformował, że jest to monitoring kompleksowy obejmuje 16 kamer 
(zasięgu 60 m), obejmujących cały obiekt tj. budynek i otoczenie. 
Radny Grzegorz Marek pytał o zakończenie remontów budynków przy ul. Wolności  
i Hallera.  
Dyrektor ZGM poinformował, że w budynku przy ul. Wolności trwają roboty 
wykończeniowe, do końca marca te prace mają być zakończone. W budynku przy    
ul. Hallera prowadzone są prace murarskie. 
Radny Gabriel Breguła pytał o liczbę oczekujących na mieszkanie. 
Dyrektor ZGM poinformował, że na liście oczekujących jest ok. 140 nazwisk, są to 
zgłoszenia z lat poprzednich jak i zeszłoroczne. 
Radny Adam Karaszewski pytał o ściągalność opłat czynszowych. 
Dyrektor ZGM poinformował, że wprowadzono nowe procedury; skutki podjętych 
działań już widać – mimo trudnego okresu zaległości czynszowe nie wzrosły.           
Od przyszłego miesiąca wprowadzają windykację telefoniczną, będą również 
wprowadzone nowe zasady odpracowania długów. 
Radny Marcin Stempniak pytał o umowy na monitoring i ochronę Zameczku            
w Leszczynach z firmą zewnętrzną. 
Dyrektor ZGM poinformował, że umowa na monitoring opiewa na kwotę prawie       
50 tys. zł., jest to umowa na rok. Taki sam okres dotyczy ochrony, która będzie 
prowadzona w godzinach wieczorno-nocnych. 
Radny Bogdan Knopik pytał o lodowisko. 
Dyrektor ZGM poinformował, że na chwilę obecną obostrzenia rządowe nie 
pozwalają na otwarcie lodowiska, była próba zamrażania w grudniu, są w stałym 
kontakcie z MOSiR-em i jak tylko będzie taka możliwość to lodowisko zostanie 
uruchomione. 
 
Piotr Łuc Dyrektor Zarządu Dróg i Służby Komunalne  omówił bieżącą 
działalnością Zarządu Dróg i Służb Komunalnych: 
- trwają rozmowy z Tauronem w sprawie podłączenia lamp w parku przy ul. Sportowej 
w Leszczynach, 
- prowadzona jest Akcja Zima – służby pracują, sprzęt jest sprawny, działają na trzy 
zmiany, 
- czekają na decyzję dot. realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.    
 
Radny Stanisław Breza zgłosił zastrzeżenia do stanu działki przy rondzie                 
w Stanowicach, wnioskował o uporządkowanie terenu na wiosnę. 
Pełn. ds. PRiG poinformował, że właściciel terenu dokupuje teren sąsiedni i całość 
będzie zagospodarowywał.  
Radny Marcin Stempniak pytał o inwestorów zainteresowanych inwestycjami na 
terenie gminy. 
Pełn. ds. PRiG poinformował, że dokonana zmiana planu w Dębieńsku umożliwia 
powstanie strefy logistycznej, również taka strefa może powstać w Stanowicach. 
Niedługo rozpocznie działalność fabryka przy ul. Polnej w Leszczynach. Firma          
w Stanowicach uzgadnia wjazdy. 
Radny Gabriel Breguła pytał o termomodernizację budynku ośrodka zdrowia           
w Przegędzy. 
Pełn. ds. PRiG poinformował, że budynek jest w zarządzie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i to Zakład będzie realizował inwestycję. 
Radny Adam Karaszewski pytał o koncepcję budowy lotniska na terenie gminy. 
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Pełn. ds. PRiG poinformował, że temat wraca, są to plany na poziomie rządowym. 
Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający taką 
działalność. 
 
Ustalono, że na kolejnym posiedzenie Komisji omówiony zostanie temat utrzymania    
i remontów dróg powiatowych, w tym celu zaproszony zostanie V-ce Starosta  
Powiatu.   
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała:  
Alina Kuśka              
                                        

 Przewodniczący Komisji 
        radny Artur Sola  


