Protokół Nr 27/2017
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ładu Przestrzennego
w dniu 21 sierpnia 2017 roku
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej
listy obecności. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji - radny Janusz
Babczyński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz przedstawił
porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Sprawy bieżące.

Ad. 1
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego z dnia 19 czerwca 2017 roku, został przyjęty 8 głosami „za”,
1 „wstrzymującym” – głosowało 9 radnych.
Ad. 3
Zapoznano się z Raportem o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 - 2020 przestawionym przez Karolinę
Jemiołkowską Wydział PFZ.
Dyrektor ZGM Marian Uherek omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Naczelnik Wydz. PGN Lucyna Król omówiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie
zgłoszono uwag.
Ad. 4
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc zasygnalizował problem powstawania na mocy
przyjmowanych nowych planów zagospodarowania przestrzennego, nowych dróg
na których utrzymanie potrzebne są dodatkowe środki.
Radny Ryszard Jonderko pytał czy są zaplanowane środki na odwonienie
ul. Dworcowej i ul. Powstańców w Przegędzy.
Dyrektor ZDiSK poinformował, że nie ma takich środków. Do tej pory to zadanie
realizowała Spółka Wodna.
Radny Ryszard Jonderko ponowił wniosek dot. utwardzenia części działki
za ośrodkiem zdrowia w Przegędzy.
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Komisja podjęła wniosek, aby przygotować projekt a następnie wykonać
utwardzenie terenu za ośrodkiem zdrowia w Przegędzy.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych.
Radny Marek Szczech zgłosiła temat odwodnienia prywatnych dróg.
Radny Bernard Strzoda poinformował, że Spółka Wodna jest powołana
do utrzymywania urządzeń melioracyjnych na terenach prywatnych należących
do członków Spółki. Wniosek w konkretnej sprawie należy zgłosić do Spółki Wodnej
w Czerwionce.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Protokołowała:
Alina Kuśka

Wiceprzewodniczący Komisji
Radny Janusz Babczyński
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