Protokół Nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
w dniu 18 listopada 2013 r.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Grzegorz
Płonka, który powitał wszystkich obecnych.
W związku z tragiczną śmiercią radnego Krzysztofa Raka przewodniczący poprosił
zebranych o powstanie i uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
Następnie przedstawił 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
Komisja przyjęła „jednogłośnie” przedstawiony porządek posiedzenia – głosowało
8 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 21 października 2013 r. został
przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 8 radnych.
Ad. 3
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom
podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także
wskazania organów do tego uprawnionych oraz określania warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną,
2. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego
obszary w rejonie ul. 3-go maja, Gliwickiej i gen. Zawadzkiego w obrębie
Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy
ul. Słonecznej w obrębie Książenice i działek 388/31 i 387/31 w obrębie
Przegędza,
3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,
4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,
Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie "jednogłośnie" –
głosowało 8 radnych.

Ad. 4
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił pisma, które wpłynęły
do Biura Rady, dotyczące:
• naprawy nawierzchni drogi prowadzącej do PWiK,
• prośby o zlikwidowanie znaku zatrzymywania się na ulicy Dr Rostka,
• naprawy chodników w Dzielnicy Leszczyny Osiedle.
Przewodniczący RM Marek Profaska stwierdził, że spraw związanych ze stanem
dróg i chodników jest dużo. Należałoby je przeanalizować na następnej komisji, gdy
będzie omawiany przyszłoroczny budżet.
Kazimierz Skuta Kierownik Pionu Infrastruktury w ZDiSK odniósł się do sprawy
postawienia znaku zatrzymywania się na ulicy Dr Rostka. Powiedział, że znak ten
został zrealizowany w tym roku, po wcześniejszych wnioskach m. in naszej Straży
Miejskiej, ponieważ dochodziło tam do słownych utarczek kierowców. Jest to rejon
bezpośredniego skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Samochody, które tam parkowały
uniemożliwiły płynne i bezpieczne włączenie się do ruchu na ulicę 3 Maja. Temat ten
był przeanalizowany, poproszono o opinię Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego
rybnickiej policji, który potwierdził, że jest to miejsce niebezpieczne i stwierdził,
że warto strefę zakazu parkowania przedłużyć do około 20 m. Został opracowany
projekt stałej zmiany organizacji ruchu, który został zatwierdzony przez Zarząd Dróg
Powiatowych. Likwidując to oznakowanie nie zyska się znacznej ilości miejsc
parkingowych, która by wpłynęła na polepszenie jakości życia okolicznych
mieszkańców.
Przewodniczący RM Marek Profaska stwierdził, że nie do końca mamy orientację
jaka jest tam sytuacja i ten temat należałoby scedować również na Radę Dzielnicy,
żeby wypowiedziała się, ponieważ bliżej zna ona problemy mieszkańców.
Kazimierz Skuta Kierownik Pionu Infrastruktury w ZDiSK zaproponował aby
o opinię w tej sprawie wystąpić również do Straży Miejskiej.
Komisja jednogłośnie pojęła wniosek aby w sprawie zasadności postawienia znaku
zatrzymywania się na ulicy Dr Rostka wystąpić o opinię do Rady Dzielnicy
Czerwionka Centrum oraz do Straży Miejskiej.
Radny Artur Szwed, w sprawie pisma Pana Perza domagającego się naprawy
chodnika przy gimnazjum Nr 2 w Leszczynach powiedział, że nadawca pisma nie jest
zorientowany w temacie, gdyż on jakiś czas temu zwrócił się do Burmistrza z prośbą
o rewitalizację dróg i chodników w Leszczynach. Ale wiąże się to z analizą tego co
jest pod nawierzchnią dróg i chodników, ze zrobieniem kosztorysu i dopiero wtedy
można zacząć prace.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że problem chodników jest stary jak świat,
monitujemy od lat o wymianę chodników i tzw. ciągi piesze, ponieważ w tej chwili
chodniki nie spełniają swojej roli. Jezdnie są za wąskie, brak jest miejsc
parkingowych, dlatego ludzie parkują na chodnikach. Problemy tu się nawarstwiają.
W Leszczynach można by wybierać, który chodnik jest w gorszym stanie i kwalifikuje
się do szybkiego remontu. Ale trzeba to zrobić kompleksowo, a nie wyrywkowo.

Podniósł ponadto sprawę skrzyżowania ulicy Karola Miarki z wjazdem na ulicę
Ligonia. Po prawej stronie rośnie kasztanowiec, a zaraz za tym kasztanowcem jest
przejście dla pieszych. Kierowcy zgłaszali, że jak wyjeżdżają z tego skrzyżowania
to nie widzą pieszego. Poza tym, na tym skrzyżowaniu parkują samochody
co dodatkowo utrudnia wyjazd. Należałoby ten kasztanowiec wyciąć.
Dyrektor ZGM Marian Ucherek powiedział, że nie ma sensu robić chodników
dopóki nie będzie zrobiona deszczówka na osiedlu.
Sekretarz GiM Józef Zaskórski powiedział, że była o tym dyskusja na Komisji
Prawa i tam padł wniosek żeby zinwentaryzować problemy, które są, łącznie
z deszczówką, żeby móc zacząć prace od podstaw. Tak też przekazał Burmistrzowi.
To jest podstawa żeby cokolwiek z ciągiem pieszo-jezdnym zacząć robić.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że nie przy wszystkich chodnikach podbudowę
trzeba rozgrzebywać. Trzeba po prostu zacząć coś w tym kierunku robić a nie tylko
o tym mówić.
Kazimierz Skuta Kierownik Pionu Infrastruktury w ZDiSK powiedział, że może
nikt nie zauważył ale tylko w tym roku w Leszczynach były zrobione 4 chodniki.
Oczywiście, że można więcej ale trzeba mieć jakieś odniesienie do możliwości
finansowych. ZDiSK bardzo chętnie przystępuje do współpracy ze wspólnotami
chociaż te chodniki leżą poza terenem wspólnot. Ale są one wzdłuż ich budynków
i coraz chętniej wspólnoty partycypują w kosztach. Jest to taki układ, że ZDiSK
finansuje sprzęt i robociznę, a wspólnota materiał. Rozkłada się to mniej więcej
po połowie. W przyszłym roku znowu będzie budżet na ten cel przeznaczony i znowu
będą starania aby te chodniki robić wspólnie.
Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał kiedy będzie zrobiona ulica Cicha
ponieważ zostały przekazane środki na ten cel, a mieszkańcy są już zniecierpliwieni.
Kazimierz Skuta Kierownik Pionu Infrastruktury w ZDiSK odpowiedział, że będzie
to zrobione na przełomie listopada i grudnia, ponieważ część środków pochłonęła
ulica Pratyzancka. Aktualnie jest wszystko przeliczane.
Radni wskazali na pismo, które dostali od redaktor naczelnej Naszego Miasta pani
Moniki Bobrzyk, dotyczące stawek za gospodarowanie odpadami.
Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że na ten temat dyskutowali
na poprzedniej komisji. Radni scedowali to na niego, żeby była jedna odpowiedź
w tym temacie. On przekaże do redakcji.
Radny Ryszard Jonderko dodał, że Burmistrz przygotowuje uchwałę, która obniża
stawki za gospodarowanie odpadami do 10,50 zł za cztery pierwsze osoby
w gospodarstwie domowym i 8,00zł za każdą kolejną osobę ujętą w deklaracji.
Radny Artur Szwed powiedział, że wielu kierowców się skarży ponieważ na rondzie
w Czerwionce nie ma znaku wskazującego zjazd na autostradę.

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że należałoby taki wniosek
skierować do województwa.
Dyrektor ZGM Marian Ucherek poinformował radnych, że w TVT będzie program
dokumentujący jak odcinają ludziom wodę z powodu sporych zaległości w płaceniu.
Akurat w tym mieszkaniu dostęp do zimnej wody jest w toalecie.
Radny Waldemar Mitura zapytał jak wygląda sprawa z odcięciem dopływu ciepła,
czy grzejniki są całkowicie zimne?
Dyrektor ZGM Marian Ucherek odpowiedział, że zgodnie z rozporządzeniem trzeba
zostawić temperaturę minimalną. 18 stopni w pokojach, 12 stopni w klatce schodowej
i 20 stopni w łazience. Jest to pewien sposób na to aby ludzie zaczęli płacić.
Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał co ze sprawą ośrodka zdrowia
w Dębieńsku?
Dyrektor ZGM Marian Ucherek odpowiedział, że dopóki jest pogoda to w pierwszej
kolejności robią dachy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
Przewodniczący Komisji
radny Grzegorz Płonka

