
Protokół Nr 16/2012
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 21 maja 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 
5 radnych.

Ad. 2
Protokół  Nr  15/2012 z  posiedzenia  z  Komisji   w  dniu  23  kwietnia  2012  r.  został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji 
pomieszczeń  niemieszkalnych  i  strychów  w  domach  wielolokalowych, 
stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2/przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3/wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  czas  nieoznaczony  części 
nieruchomości  zabudowanej  garażem  położonej  w  Czerwionce-Leszczynach 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

Członkowie Komisji powyższe projekty zaopiniowali pozytywnie, 6 głosami „za”.

Ad. 4 
Radny Marek Profaska zapoznał członków Komisji z pismem zawierającym wniosek 
dot. remontu płyty boiska w Szczejkowicach.
Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG poinformował,  że  podbudowę  tego  boiska 
należałoby wymienić. 
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że temat stanu boiska w Palowicach toczy 
się  od  kilku  lat,  działania  te  są  na  finiszu,  natomiast  teraz  ktoś  jednym  pismem 
próbuje wprowadzić nowe zadanie. Stwierdził,  że ogólnie stan boisk w gminie jest 
niezadawalający. 

Komisja postanowiła przekazać temat do rozpatrzenia na Komisję Oświaty, Kultury 
i Sportu.

Przewodniczący Komisji pytał  o realizację porozumienia z Powiatem. 



Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK poinformował,  że   porozumienie  z  Powiatem 
na prowadzenie zadań przy drogach i chodnikach powiatowych jest przygotowywane.
Radny  Artur  Szwed  poinformował  o  przeprowadzonej  wizji  w  sprawie  budowy 
zejścia  do  pawilonów  mieszczących  się  w  Leszczynach  przy  ul.  Ks.  Pojdy. 
Na spotkaniu pojawiła się  nowa koncepcja tj.  przedłużenie chodnika wzdłuż drogi 
w kierunku stacji paliw.  
Propozycja  zostanie przedstawiona Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny Marek Profaska zgłosił potrzebę zamontowania lampy oświetlenia ulicznego 
przy ul. Cichej w Dębieńsku.
Pełn.  ds.  PRiG zwrócił  uwagę,  że  każdy  dodatkowy punkt  oświetleniowy  to  jest 
dodatkowy koszt a w ostatnim czasie tych punktów dołożono dużo.
Radny Artur Szwed dodał, że są jeszcze  miejsca gdzie należałoby wykonać całe 
ciągi lamp. 

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka

                                                            Przewodniczący Komisji 

radny Grzegorz Płonka              


