
Protokół Nr 6/2011
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 29 sierpnia 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. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek  posiedzenia  został  przyjęty  bez  uwag  „jednogłośnie”  -  głosowało 
5 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 15 czerwca 2011 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/ zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2011,
2/ zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,
3/ przyjęcia  „Sprawozdania  za  2010  rok  z  realizacji  zaktualizowanego  Planu 
Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny na  lata  2010 – 
2013 z perspektywą na lata 2014 -2017”, 
4/ reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych,
5/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego   dla  części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1”  w  obszarze 
obejmującym  fragmenty  dzielnic  Czuchów,   Czerwionka  oraz  Dębieńsko 
w Czerwionce – Leszczynach,

Komisja  pozytywnie,  6  głosami  „za”  zaopiniowała  powyższe  projekty 
uchwał.

Ad. 4 
Członkowie Komisji zapoznali się z korespondencją skierowaną do Komisji:

1) pisma Pani Teresy Szewczyk dot.  mieszkania, 

Marian Uherek Dyrektor ZGM przedstawił sytuację Pani Teresy Szewczyk.



Komisja  zapoznała  się  z  przedstawioną  informacją,  ustalono,  że  jest  to  typowy 
konflikt  rodzinny,  którego  stroną  nie  jest  ani  zarządca  nieruchomości  ani  gmina. 
Adresatkę  pisma można jedynie  pouczyć  o  przysługujących  jej  środkach ochrony 
prawnej.  
 
2) pismo Pana Piotra Piecha dot. zabudowania dodatkowych  punktów oświetlenia 
ulicznego na ul. Biskupa Pluty w Leszczynach,
 
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że w tym roku nie ma już  środków na 
dodatkowe  punkty oświetlenia.
Radny Artur Szwed zauważył, że w przypadku zabudowania dodatkowych punktów 
świetlnych należy  zabezpieczyć dodatkowe środki na utrzymanie tego oświetlenia.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy zdiagnozować problem i zastanowić 
się nad wnioskiem do realizacji na przyszły rok. 

3)  pismo  Rady  Dzielnicy  Czerwionka  Centrum  w  sprawie  prośby  mieszkańców 
Stanowic  –  Podgrabiny   dot.  odtworzenia  ciągu  komunikacyjnego  w  stronę 
Czerwionki.

Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG wyjaśnił,  że  wskazana  droga  nie  jest  drogą 
gminną, jest to droga techniczna autostrady.

Wniosek:
Komisja  „jednogłośnie”  –  głosowało  6  radnych,  podjęła  wniosek 
o  doprowadzenie  do  regulacji  prawnych  w  zakresie  poruszania  się  drogą 
techniczną przy autostradzie  w kierunku ul. Ściegiennego. 

Przewodniczący Komisji przedstawił temat dot. realizacji porozumienia z Powiatem 
w  zakresie  zadań  chodnikowych.  Wielokrotnie  ten  temat  poruszano,  była  mowa 
o trzech zadaniach. Na chwilę obecną, kiedy jest  wrzesień i  idzie jesień jest  etap 
przetargów i wykonawstwa, i jest mowa już tylko o dwóch zadaniach, nie ma realizacji 
zadania – chodnik przy ul. Ks. Pojdy.
Zwrócił  się  do  Burmistrza  o  wstrzymanie  realizacji  porozumienia  do  momentu 
rozstrzygnięcia sprawy na sesji. 
Radny Ryszard Jonderko zwrócił uwagę, że może zabraknąć czasu  na realizacje 
tych zadań.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że przyjęto strategię aby realizować zadania do 
końca, tak było w 2009 r. i 2010 r. Ulicę Wiejską w Palowicach realizują już 5 rok. 
W  ubiegłym  roku  większość  środków wydatkowano  na  ul.  Leszczyńską,  Furgoła, 
Rybnicką, na zakończenie zadania w Palowicach nie wystarczyło środków. W tym 
roku realizowane jest kolejne porozumienie i należy realizować to co przyjęto.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG zwrócił  uwagę,  że  chodnik  w  Książenicach 
wykonywany jest już 7 rok.                                
Radny  Bernard  Strzoda zwrócił  uwagę,  że  środki  którymi  się  dysponuje  nie 
wystarczą nawet na pełne zrealizowanie zadania w Palowicach i Książenicach, tym 
bardziej  że  w  Palowicach  wyniknęły  dodatkowe  prace.  Efektem  wprowadzenie 
zamieszania   z  realizacją   porozumienia  na  tym  etapie  i  szukanie  dodatkowych 
zadań, będzie to, że nie zrobi się nigdzie nic a jeżeli już to znowu po 100 m. Należy 
robić  to  co  wcześniej  zaplanowano  i  rozpoczęto,  a  w  przyszłym  roku  można 



wprowadzić chodnik przy ul. Ks. Pojdy. 
Jan  Tokarz  Przewodniczący  Rady  Powiatu stwierdził,  że  porozumienie 
podpisywano zwykle do końca marca, w tym roku było 4 miesiące poślizgu. Komisja 
Drogownictwa Powiatu uznała, że zadania dot. chodnika w Książenicach i Palowicach 
są  nietrafione,  uzasadniono  to  tym,  że  np.  chodnik  w  Palowicach  ma  mniejsze 
znaczenie  niż  w  Leszczynach,  biorąc  pod  uwagę  liczbę  osób  korzystających. 
Nie  wnioskowano  jednak  o  wyrzucenie  tego  zadania  ale  o  to  aby  w  pierwszej 
kolejności  realizować  chodnik  w  Leszczynach  przy  ul.  Ks.  Pojdy.   Na  zadanie 
w Książenicach nie ma dokumentacji, są drzewa do wycięcia.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG poinformował, że uchwałę i porozumienie podjęto 
w czerwcu, było 2 miesiące aby ustalić co ma być w końcu robione i mogły być już 
ogłoszone przetargi. Wydatkowanie środków publicznych powinno odbywać się m.in. 
na podstawie kryterium gospodarności, a niegospodarnością jest rozpoczynanie robót 
na kilku frontach. Decyzja o wycince drzew w Książeniach jest i to zadanie mogło być 
już zakończone. Powstałe nieporozumienia spowodowały, że nie będzie zrobione nic. 
Przewodniczący pytał czy jest dokumentacja na zadanie w Książenicach.
Grzegorz  Wolnik stwierdził,  że  nie  posiada  takich  informacji   jest  to  droga 
powiatowa. To gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej na zadania powiatowe. 
Decyzję w tym temacie podejmuje Rada, ale czy zaczyna się nowe zadanie, jeżeli 
poprzednie są nieskończone. 
Przewodniczący przypomniał, że Pełnomocnik na poprzedniej Komisji stwierdził, że 
realizacja remontu chodnika przy ul. Ks. Pojdy powinna być wykonana przy realizacji 
Inter Marche – uważa, że takie stanowisko ośmiesza gminę. Zaproponował podjęcie 
wniosku o wstrzymanie realizacji porozumienia z Powiatem.
Grzegorz Wolnik stwierdził,  że  podtrzymuje swoją wypowiedź odnośnie remontu 
części chodnika przy ul. Ks. Pojdy, to powinien administrator drogi, którym jest Powiat 
zawrzeć  w  uzgodnieniach  z  realizującym inwestycję.  To  nie  jest  ośmieszanie  ale 
standardowe zachowanie przy tego typu uzgodnieniach. 
Radny Bernard Strzoda zaproponował aby realizować to co jest przyjęte i nie stracić 
200 tys. zł., natomiast w przyszłym roku w pierwszej kolejności zaplanować realizacje 
chodnika przy ul. Ks. Pojdy. 
Radny Marek Profaska zwrócił uwagę, że jeżeli nie ma wykonanej dokumentacji  dla 
Książenic to w zamian za to można realizować Leszczyny.
Z informacji uzyskanych telefonicznie w trakcie posiedzenia Komisji  od Kierownika 
Zarządu Dróg Powiatowych B. Simona wynika, że dokumentacja będzie wykonana do 
końca bieżącego tygodnia.
Grzegorz  Wolnik poinformował,  że  przetarg  można  przeprowadzić   do  miesiąca 
czasu i następnie przystąpić do realizacji. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że początkowa były trzy zadania, a nie dwa.
Grzegorz Wolnik  stwierdził,  że robienie  małego zakresu w kilku zadania to  jest 
niegospodarność. 
Przewodniczący zaproponował aby zwołać wspólne posiedzenie Komisji z Komisją 
Drogownictwa  z  Powiatu  w  celu  ustalenia   zadań  chodnikowych  i  drogowych  do 
realizacji do końca kadencji. 

Wniosek:



Komisja  „jednogłośnie”  –  głosowało  6  radnych  podjęła  wniosek  o  zwołanie 
wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 
oraz Komisji Drogownictwa Powiatu, w celu ustalenia harmonogramu realizacji 
zadań chodnikowych i drogowych do końca kadencji. 
  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka              


