
 Protokół Nr 3/2011
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 21 marca 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).
Przewodniczący Komisji  Radny Grzegorz Płonka powitał  wszystkich zebranych 
oraz 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 nt. aktualnego stanu kadrowego ZD i SK.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

Ad. 2
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty bez uwag „jednogłośnie” 
- głosowało 5 Radnych.

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał branżowych:

1/ w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  niezabudowanej  nieruchomości 
gruntowej,

2/ w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  niezabudowanej  nieruchomości 
gruntowej.

W/w projekty zaopiniowano pozytywnie, do pozostałych projektów uchwał na sesję, 
uwag nie zgłoszono. 

Ad. 4
Piotr Łuc Dyrektor ZD i SK przedstawił informacje nt. aktualnego stany kadrowego 
Zarządu. Ogółem stan zatrudnienia  na dzień 30.11.2010 r. wynosił 117 pracowników, 
przewidywany stan na 31.05.2011 r. 92 pracowników. Budżet Zarządu w stosunku do 
roku  2010  uległ  zmniejszeniu  o  36%,  stąd  realizacja  zadań  również  będzie 
ograniczona.
Radny  Artur  Szwed  poinformował,  że  zwolnienia  w  dużej  mierze  dotknęły 
pracowników  działu  zieleni  i  oczyszczania,  dlatego  nie  wszystkie  zgłoszenia 
(np. sprzątanie po festynach itp.) będą mogły być realizowane tak jak to było obecnie, 
bo nie ma tych pracowników.
Przewodniczący Komisji pytał czy jeszcze planowane są jakieś roszady związane 
z kolejnymi zwolnieniami.
Piotr  Łuc poinformował,  że  kilka  osób  ma  ograniczony  wymiar  czasu  pracy, 
natomiast wszystkim pracownikom  ograniczono o 5-10% wynagrodzenia. Kilka osób 
w  związku  z  tym  podjęło  decyzje  o  zakończeniu  pracy  a  SA  to  wartościowi 



pracownicy i kimś trzeba będzie ich zastąpić.  
Przewodniczący pytał czy można zastąpić te osoby, osobami z Urzędu Pracy.
Józef Zaskórski Sekretarz GiM poinformował, że nie ma takiej możliwości – PUP 
otrzymał również mniej środków a poza tym gmina nie jest odpowiednim partnerem 
dla Urzędu Pracy, gdyż zwalnia pracowników.
Radny Ryszard Jonderko pytał o sytuację sprzętową w ZDiSK.
Piotr Łuc poinformował, że przez 3 lata udało się zakupić 1 koparkę, w tym roku 
chcą zakupić wyrówniarkę ale bardzo trudny jest  do przeprowadzenia przetarg na 
używany sprzęt.
Radny Antoni Procek pytał czy wśród tych  zwolnionych są emeryci.
Piotr Łuc poinformował, że jedna osoba przeszła na emeryturę pomostową.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji:

- kopia pisma ZDiSK skierowanego do ZDP dot.  wniosku Komisji  w zakresie 
ul. Rybnickie.

- pismo  ZDiSK   dot.  odpowiedzi  na  wniosek  p.  Ślosarczyk  dot.  remontu 
ul. Kałuży,

- pismo skierowane  do  ZGM w sprawie  wyjaśnień  dot.  wniosku  p.  Czapli  – 
ustalono, że w związku z tym iż Komisji Prawa w swoim porządku posiedzenia 
ma ten temat, Komisja po uzyskaniu informacji przez Komisję Prawa zapozna 
się z nimi.

Radny Bernard Strzoda pytał o zadania ujęte do współfinansowania z Powiatem.
Piotr  Łuc poinformował,  że  jest  propozycja  porozumienia  w  Powiatem,  zadania 
zostały ujęte zgodnie z wnioskiem Komisji.
Radny Grzegorz Wolny pytał uporządkowanie parku w Czerwionce przed festiwalem 
Around the rock.
Piotr  Łuc   poinformował,  że zwrócono się  o wycenę kosztów rozbiórki,  do tego 
dochodzą koszty utylizacji i transportu a na to środków w budżecie nie ma. Pozostaje 
też kwestia uporządkowania terenu po rozbiórce, na co też środków nie ma. Wspólnie 
z Dyrektorem MOK próbują znaleźć środki aby teren był przygotowany do tej imprezy. 
Radny Marek Profaska poruszył  sprawę remontów dróg gruntowych,  szczególnie 
dotyczy to ul. Strzelczyka i ul. Cichej, jak również przy ul. Zabrzańskiej pas drogowy 
na wysokości kościoła. 
Piotr Łuc poinformował, że próbowano już utwardzać drogi gruntowe ale jest jeszcze 
zbyt wcześnie i to co zrobiono zostało wchłonięte przez topiącą się niższa warstwę 
gruntu. Drogi muszą wyschnąć aby podjęte działania miały sens.
Przewodniczący zaproponował aby temat zostawić do czasu objazdu dróg

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

Radny Grzegorz Płonka              
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