Protokół Nr 35/2014
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ładu Przestrzennego
w dniu 26 maja 2014 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.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. realizacji projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa
pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" oraz
nt. dalszego funkcjonowania komunikacji na terenie GiM CzerwionkaLeszczyny.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.
Ad. 1
Komisja przyjęła „jednogłośnie” przedstawiony porządek posiedzenia – głosowało
8 radnych.
Ad. 2
1. Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 24 marca 2014 r. został
przyjęty jednogłośnie - głosowało 8 radnych.
2. Protokół Nr 34/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2014 r. został
przyjęty jednogłośnie - głosowało 8 radnych.
Ad. 3
Dyrektor Biura MZK Jastrzębie Benedykt Lanuszny szeroko omówił projekt
pt. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi
systemami informatycznymi" (materiały w zał.). Wskazał jego podstawowe założenia:
1. e-bilet,
2. informacja pasażerska,
3. monitoring w autobusach,
4. zarządzanie ruchem i geolokalizacja autobusów.
Powiedział, że system e-biletu ma ruszyć od stycznia 2015 roku. Na dzień dzisiejszy
MZK wydało już na ten projekt ponad 2 mln zł. Ponadto udzielił wyjaśnień na liczne
pytania ze strony radnych.
Ad. 4
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał w sprawie:
1. wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”,
2. zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
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3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym
stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
tejże umowy.
Powyższe projekty uchwał radni zaopiniowali pozytywnie.
Ad. 5
W sprawach bieżących.
Radny Ryszard Jonderko zgłosił brak znaku drogowego w Przegędzy, na drodze
w kierunku Rybika, gdzie zaczyna się las. Brakuje tam znaku informacyjnego "koniec
obszaru zabudowanego".
Wiceprzewodniczący Komisji Antoni Procek poruszył problem zarośniętych
skrzyżowań. Powiedział, że z tego powodu jest bardzo ograniczona widoczność i nie
widać wyjazdu przy ulicy Górniczej i ulicy Kałuży.
Kierownik Pionu Infrastruktury Kazimierz Skuta powiedział, że nie są to drogi
gminne. To, że ZDiSK wykasza skrzyżowania nie może być traktowane jako
obowiązek, a jedynie jako przysługa. Są bowiem inne Zarządy Dróg - właściwe, i tam
należy kierować wnioski. Dodał, że my kosimy, powiat również kosi, natomiast trudno
wyegzekwować koszenie od Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Radny Ryszard Jonderko poprosił aby przy ulicy Mikołowskiej (odgałęzienie),
w rejonie tzw. szczotki obciąć gałęzie, które schodzą w jezdnie. Ponadto są tam
dziury na tej drodze.
Kierownik Pionu Infrastruktury Kazimierz Skuta powiedział, że sieć dróg jest
rozbudowana i nie da się wszystkiego zrobić w jednym czasie. Do końca czerwca
jest umowa podpisana i do końca czerwca wykonawca musi wykonać remonty
cząstkowe. Na dzień dzisiejszy mamy już 40% wykonania.
Radny Bernard Strzoda zapytał na jakim etapie są mikrodywany.
Kierownik Pionu Infrastruktury Kazimierz Skuta powiedział, że mikordywany
czekają na przetarg, ponieważ trwają jeszcze zebrania w sołectwach
i dzielnicach. Musi zaczekać i zobaczyć jakie będą potrzeby. Chciałby żeby ruszyć
z tym w sierpniu, a najdalej we wrześniu.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
Przewodniczący Komisji
Radny Grzegorz Płonka
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