
Protokół Nr 12/2012
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 23 stycznia 2012 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 
7 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 11/2011 zostały przyjęte bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/wyrażenia  poparcia  dla  Sygnatariuszy  deklaracji  wprowadzenia  jednolitego 
biletu umożliwiającego przejazd wszystkimi środkami komunikacji zbiorowej na 
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

2/przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w rejonie ulic  Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,

3/przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w granicy  sołectwa Bełk  oraz  zjazdu z autostrady A1,

4/przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla  obszaru położonego 
w rejonie ulic  Wolności, Palowickiej,  granicy sołectwa Bełk oraz  autostrady A1,

5/wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy z  dotychczasowym 
dzierżawcą,

Powyższe projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.
Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad. 4 
Przewodniczący zapoznał  członków  Komisji  pismem  dotyczącym  pozyskiwania 
mieszkań komunalnych.
Józef  Zaskórski  Sekretarz  G  i  M udzielił  wyjaśnień  w  sprawie  mieszkania 
wskazanego w piśmie.
Komisja  w związku  z  tym że  pismo nie  zostało  podpisane ustaliła,  iż  nie  będzie 



zajmować się anonimem i pozostawiła go bez rozpoznania.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG  poinformował o propozycji  budowy placu zabaw 
przez  Inter  Marche,  który  miałby  być  zlokalizowany  na  terenie  Leszczyn,  za 
Zameczkiem.  
Radny Ryszard Jonderko pytał o kontynuację remontu drogi nr 925 na terenie Bełku 
i Stanowic.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG  poinformował,  że  trwa  w  tej  sprawie 
korespondencja.

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka              


