
Protokół Nr XXXII/13
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 27 czerwca 2013 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno - Edukacyjnym

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXII 
sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbywa się 
w nowym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał 
wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, 
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika 
pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący  Rady zwrócił się do przybyłego na sesję Księdza Dziekana 
Antoniego Szczypkę o poświęcenie obiektu Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, 
w tym celu udano się do sali widowiskowej. 
Po dokonaniu poświecenia przystąpiono do dalszej części sesji Rady.

Przewodniczący stwierdził, że zobaczono ogrom tego zadania i jak zostały 
wykorzystane środki przeznaczone na ten cel przez Radę. Pogratulował 
Burmistrzowi i wszystkim służbą, wszystkim tym którzy działali aby pozyskać środki 
i zrealizować tę część obiektu, aby mogła w tej formie i funkcji być do wykorzystania 
dla wszystkich mieszkańców. Jest to ogrom prac, który został zrobiony. 
Podziękowania skierował w stronę Burmistrza i wszystkich pracowników ale również 
podziękował całej Radzie za przychylność dla tak dużej inwestycji.
 
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze 
udział wymagana liczba radnych stanowiąca quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 18 radnych.
Nieobecni byli radny Arkadiusz Adamczyk, radny Marek Paluch i radna Jolanta 
Szejka.

Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o dokonanie autopoprawek 
w projektach uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2013 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z otrzymanymi nowymi 
projektami uchwał.

Ad. 2
Protokół Nr XXXI/13 z sesji w dniu 9 maja 2013 r. został przyjęty 15 głosami „za”  
i 3 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 18 Radnych.

Przewodniczący Rady pogratulował  laureatom konkursu na najlepszą wiejską 
stronę internetową "Sołectw@ w sieci" zorganizowanego przez  Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów; za stronę www.palowice.net – Marcinowi Karwot 
i Łukaszowi Malcharek z Palowic.
Wiceprzewodniczący Rady Bernard Strzoda zabierając głos stwierdził, że miał 
okazję być w Warszawie  na tej uroczystości wręczenia i jego odczucia po tym 
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wydarzeniu są takie, że w tym dniu 7 czerwca, w Senacie RP, ze Śląska istniała tylko 
gmina Czerwionka-Leszczyny. W tym dniu równocześnie rozdano puchary Sołtysa 
Roku. W tej kategorii na 12 wyróżnionych sołtysów – Sołtysem Roku został Sołtys      z 
gminy Czerwionka-Leszczyny, z sołectwa Bełk Pani Jolanta Szejka. Jak również   na 
16 wyróżnionych stron internetowych w Polsce, po jednej stronie z każdego 
województwa, również z województwa śląskiego, była wyróżniona strona z sołectwa 
Palowice. Był to bardzo dobry dzień dla Czerwionki-Leszczyn, bardzo duża promocja 
naszej gminy w Warszawie. Podziękował tym którzy pracowali na to, zostali 
zauważeni i słusznie nagrodzeni, i odznaczeni.
Radny Ryszard Bluszcz dodał, że Marcin i Leszek są tak samo animatorami strony 
internetowe Szczejkowic, która została w ubiegłym roku nagrodzona przez Urząd 
Marszałkowski. Serdecznie pogratulował i podziękował im za utrzymywanie strony 
w dobrej kondycji i myśli, że nadal ta współpraca będzie dobra.

Ad. 3 
Burmistrz Gminy i Miasta przed przedstawieniem sprawozdania poprosił 
o uczczenie minutą ciszy, pamięci śp. Wiesława Kity byłego radnego i budowniczego 
szkoły podstawowej w Leszczynach.

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 9 maja do 27 czerwca 2013 
roku przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz pytał jaka 
liczba mieszkańców złożyła deklaracje śmieciowe.
Burmistrz G i M poinformował, że ogółem mieszkańców jest 41.065, ale tu nie 
ważna jest liczba zameldowanych, ale zdeklarowanych mieszkańców. Jeżeli przyjmie 
się, że zbliżamy się do 39 tys. to jest to liczba zadawalająca, a może być jeszcze 
więcej, codziennie spływają kolejne deklaracje. Taka liczba deklaracji pozwala 
sądzić, że przy takiej liczbie i przy pewnej wiadomej dotyczącej ilości odpadów, 
kwota jednostkowa na mieszkańca może być obniżona. Chciałby aby była ona 
obniżona do poziomu jednocyfrowego. W tym temacie prowadzone będą dyskusję, 
gdy będą pełniejsze informacje. 
Radny Ryszard Bluszcz zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu brak jest informacji 
dotyczących finału tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, który miał miejsce 
w Szczejkowicach. Gościli tam Przewodniczący Rady, Burmistrz, Z-ca Burmistrza. 
Tytuł honorowego członka Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach otrzymał 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa. Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami radny Ryszard Jonderko. Podziękował za pomoc w organizacji 
Urzędowi Gminy i Miasta    i Wydziałowi Ekologii i Zdrowia. 

Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala  poinformował, że 
posiedzenie Komisji odbyło się 22 maja br. i 23 czerwca br.
W maju przyjęto uchwałę i opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwion-
ka-Leszczyny za rok 2012.
Zgodnie z planem pracy Komisja odbyła kontrolę w klubie sportowym LKS „Dąb” 
Dębieńsko”. Trwają prace związane z pisaniem protokołu pokontrolnego..
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2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – 
Wiceprzewodniczący radny Grzegorz Wolny poinformował, że posiedzenie 
Komisji odbyło się 24 czerwca 2013 r. 
Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie:

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obszaru obejmującego 
część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od 
autostrady A1, na południe      od ściany lasu oraz na zachód od  ul. K. Miarki,

- zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk,

Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących omówiono:

− I Etap Turnieju Europejskiego – Śląskie do przodu, który odbędzie się             w 
najbliższą sobotę 29 czerwca – strat  targowisko  miejskie  w Czerwionce  godz. 
10.00,

− podsumowano przebieg Festiwalu Around the Rock,
− omówiono obchody 790-lecia Szczejkowic,
− poruszono kwestie potrzeby opracowania regulaminu przyznawania tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy, w związku ze zgłoszeniem do tego tytułu 
ks. Henryka Pawlicy, budowniczego kościoła i długoletniego proboszcza 
w Przegędzy.

Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący radny 
Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 25 czerwca 
2013 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  omówiła projekt uchwały  w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 
29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również sposobu ich pobierania. Komisja powyższy projekt zaopiniowała pozytywnie.
Zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania mieszkań chronionych 
w Leszczynach.
Komisja podjęła wniosek o opracowanie regulaminu przyznawania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy, w związku ze zgłoszeniem przez Radę Sołecką 
w Przegędzy, do tego tytuły ks. Henryka Pawlicy, budowniczego kościoła 
i długoletniego proboszcza   w Przegędzy.

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Wiceprzewodnicząca radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca 2013 r. 
Omówiono projekty uchwał branżowych, które zaopiniowano pozytywnie. Podjęto 
wniosek popierający udział gminy w Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. 
planowanego wydatkowania oraz rozliczania środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji 
szkolnych obiektów sportowych oraz wniosek o wybudowanie w przyszłości 
kompleksu boisk wielofunkcyjnych z bieżniami lekkoatletycznymi w celu 
organizowania igrzysk międzyszkolnych.
Zapoznano się ze sprawozdaniem z objazdu boisk przyszkolnych. Poinformowano 
o spotkaniu z laureatami szkolnych konkursów przedmiotowych oraz o osiągnięciach 
dzieci i młodzieży z naszej gminy w konkursach, festiwalach, olimpiadach na etapie 
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międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim oraz rejonowym. Ponownie jak 
w roku ubiegłym uczeń SP w Przegędzy Paweł Salamon zdobył Grand Prix 
w konkursie recytatorskim w Starachowicach.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 
czerwca 2013 r.  
Komisja  zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję. 
Projekty te, poza projektem dot. zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
w Bełku, zaopiniowano pozytywnie.
Do Komisji wpłynęło sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 
oraz pismo mieszkańców ul. Cichej w Dębieńsku dot. remontu drogi.
Komisja podjęła „jednogłośnie” wniosek o zwiększenie środków w budżecie 2014 roku na 
remonty i budowę dróg. Dyrektor ZDiSK poinformował o realizowanych obecnie remontach 
dróg. 

6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
25 czerwca  2013 r. 
Członkowie Komisji omówili skargę na Dyrektora Przedszkola nr 7 (informacja w tym 
temacie zostanie przedstawiona w punkcie dot. projektu uchwały w tej sprawie). 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał, na posiedzeniach innych 
Komisji branżowych w których brali udział. Do treści projektów uwag nie zgłoszono. 
W sprawach bieżących podjęto wnioski:
- o zlikwidowanie przelewu z Bierawki do „kanału ulgi”,
-  o  ponowne  skierowanie  pisma  do  Kompani  Węglowej  oraz  Zakładu  Restrukturyzacji 
Kopalń o przywrócenie wydawania talonów na węgiel dla emerytów z byłej kop. Dębieńsko 
do kop. Knurów, albo do Czerwionki.
Zwrócono  się  o  skierowanie  do  Starostwa  Powiatowego  kolejnego  monitu  w  sprawie 
poprawy bezpieczeństwa w rejonie banku ING przy ul. Furgoła w Czerwionce.

7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko  poinformował,   że 
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami odbyło się 24 czerwca 2013 r.
Komisja  zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję. 
Projekty te, poza projektem dot. zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
w Bełku, zaopiniowano pozytywnie. Do pozostałych projektów uchwał nie zgłoszono 
uwag. 
W sprawach bieżących poruszano kwestie dotyczące:

− wdrażania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nowej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustalono,   że na przełomie 
września i października Komisja zapozna się z funkcjonowaniem nowych 
zasad zbiórki opadów,

− problemów z wyegzekwowaniem koszenia nieużytków  i utrzymywania ich 
w czarnym ugorze, przez właścicieli,

− remontu i dalszego losu zamku w Palowicach.
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8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący  radny  Edward  Kucharczyk 
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 26 czerwca 2013 r. 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

Powyższe projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. W sprawach bieżących 
zapoznano się z informacjami Burmistrza dotyczącymi gospodarki mieszkaniami ko-
munalnymi i socjalnymi oraz dotacji do Rejonowej Spółki Wodnej.

9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – Przewod-
niczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu odbyło się 25 
czerwca br.
Omówiono projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej. Klub Radnych zwrócił się 
z wnioskiem aby zawiadomienia o sesji były wysyłane w terminie. Na dzisiejszą sesję 
zawiadomienie otrzymano na 3 dni przed tj. w poniedziałek i to dzięki Komendantowi 
Straży Miejskiej, która dostarczyła zawiadomienia do domu. Zwrócił uwagę, że nie 
jest stosowany § 24 Statutu Gminy i Miasta.

10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu 
Autonomii  Śląska  –  Przewodniczący  radny  Bernard  Strzoda poinformował, że 
posiedzenie Klubu odbyło się 20 czerwca br.
Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję RM. Zapoznano się 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz opinią RIO w tym temacie. Mając 
na uwadze wykonanie dochodów i wydatków budżetu, realizację wszystkich zadań 
inwestycyjnych zapisanych w budżecie na rok 2012 z dużym zaangażowaniem 
środków zewnętrznych, czego przykładem jest m.in. to centrum, Klub podjął wniosek 
aby głosować  za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi za 2012 rok. 
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

W sprawach bieżących w kontekście ostatnich opadów deszczu pozytywnie 
oceniono działania związane z udrożnieniem cieków wodnych i odwodnie-
niem. Te długoletnie działania w tym roku się sprawdziły. Pozytywnie oce-
niono rozpoczęte prace             na Bierawce, zgłoszono wniosek aby te pra-
ce kontynuować.  Poruszono sprawę dróg, w tym zakresie podjęto wniosek 
aby w przyszłorocznym budżecie zaplanować  większe środki na odtwarza-
nie nawierzchni dróg. Omówiono stan obiektów sportowych przy szkołach w 
kontekście możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego. 

Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady:

1) sprawozdanie Burmistrza G i M z przeprowadzonych konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie uchwał stanowiących prawo 
miejscowe, ujętych w porządku dzisiejszej sesji,

2) Rada Gminy w Mszanie przekazała uchwałę w sprawie prac nad oddaniem 
odcinka Autostrady A-1 od węzła w Świerklanach do węzła w Mszanie,

3) pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej dot. działalności Biblioteki Publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach.
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Ad. 6
Zapoznano się z:

1) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił prezentację dotyczącą sprawozdania 
rocznego     z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2012 r.

2) Skarbnik Gminy i Miasta przedstawił informacje nt. sprawozdania finansowego 
Gminy i Miasta za 2012 r. 
Bilans wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego to 20.654.340,60 zł, 
w tym środki pieniężne to 11.039.1550 zł.  Łączny bilans obejmujący dane 
wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego 
zakładu budżetowego to 197.431.964,63 zł. Łączny rachunek zysków i strat 
jednostek budżetowych i zakładu budżetowego to jest zysk netto 22.176.056,06 zł. 
Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmuje dane wynikające  ze stanu zmian 
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu 
budżetowego to jest kwota  180.048.652 zł.
Poinformował, że sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na posiedzeniach 
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. 
 
3) Skarbnik Gminy i Miasta poinformował, że stan mienia Gminy i Miasta na dzień 
31 grudnia 2012 roku wynosił 3.570.208,14 m2.
Informacja ta również została szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej    i Komisji Budżetu i Finansów.

4) Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4100/V/52/2013 z dnia 
16 kwietnia 2013r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach w sprawie opinii  o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2012 r. wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego, wraz z uzasadnieniem. V Skład 
Orzekający wydał opinię pozytywną.

5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej 
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2012 r.

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4100/V/83/2013 z dnia 28 maja 
2013 r.  V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie zaopiniowania wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach, wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.

Ad. 7
Dyskusja

Przewodniczący Rady stwierdził, że została  wypracowana nadwyżka budżetowa 
w kwocie 911.798 zł. ale co najważniejsze, została wypracowana nadwyżka 
operacyjna w kwocie 6.564.653 zł. co spowodowało, że nie trzeba było zaciągać 
obligacji na które przyzwolono,    w kwocie 7 mln. zł., a tylko w kwocie 3 mln. zł. 
Te działania spowodowały, że wartość zadłużenia gminy jest na poziomie 35 mln. zł., 
co jest bardzo ważne w perspektywie dalszego działania gminy i dalszego rozwoju. 
Większość dużych inwestycji, kubaturowych m.in. ta hala w której odbywa się sesja, 
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jest realizowana ze środków zewnętrznych, gmina tylko partycypowała na różnym 
poziomie w tych inwestycjach. Jedna tylko inwestycja jest realizowana w pełni 
z naszych środków tj. rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Leszczynach. 
Na uwagę zasługuje fakt, że pozyskano te środki mając w perspektywie czas, gdy 
te środki mogą w znacznie mniejszym zakresie zasilać budżet. Oprócz tych 
pozytywów, należy zwrócić uwagę na fakt, że udział gminy w podatku od osób 
fizycznych   w budżecie założono na kwotę ponad 27 mln. zł. a otrzymano ponad 
26 mln. zł., znając tendencje makro i mikroekonomiczne, ta tendencja może się 
powtarzać. W perspektywie budżetu roku 2014  należy wziąć pod uwagę wskaźnik 
indywidualnego długu publicznego;    w gminie za 2012 r. jest na poziomie 6,67% 
a nie powinien przekroczyć 5,77%. Na tym etapie niespełniany tego wymogu, należy 
się nad tym zastanowić. 

Radny Stanisław Breza podkreślił, że Burmistrz w swoim wystąpieniu mówił 
o realizacji budżetu, nie wspomniał nic o planach. Budżet składa się z części 
planistycznej i wykonawczej. W planie budżetu był założony deficyt w wysokości 
ponad 6 mln. zł. natomiast fakt, że budżet wykonano z nadwyżką 911 tys. zł. 
świadczy o tym, że była przestrzegana dyscyplina finansowa i słowa pochwały 
należą się Skarbnikowi. Następnie odniósł się do kwot przeznaczanych na drogi. 
Cieszy się, że w gminie są realizowane duże inwestycje i przedsięwzięcia 
z pozyskaniem środków zewnętrznych, natomiast z tego nie wszyscy mieszkańcy 
korzystają, po drogach poruszają się wszyscy. Poinformował,  że dysponuje analizą 
jak to w gminie wygląda z chodnikami i drogami, są miejsca  gdzie jest bardzo 
dobrze ale są i takie miejsca gdzie jest bardzo źle. Trzeba doprowadzić 
do wyrównania tego stanu. W przedstawionych przez Burmistrza wykresach 
w zakresie dróg w okresie 2009 – 2013 była sinusoida, nie możemy prowadzić takiej 
polityki w zakresie finansowania remontów, czy budowy dróg i chodników, skokowo 
raz lepiej, raz gorzej. Trzeba prowadzić tę politykę tak aby równoważyć te wydatki. 
Zgłosił wniosek aby  w przyszłorocznym budżecie, jak i w następnej kadencji 
nie mniej niż 2% budżetu przeznaczać na remonty, naprawy i utwardzanie dróg. 
Jeżeli założy się, że 2% budżetu przeznaczamy na ten cel to, to jest status quo, 
poniżej tego cofamy się. To jest prośba do władzy wykonawczej aby 
w przyszłorocznym budżecie, jak i w nowej kadencji, tak do tego podejść.
Przewodniczący potwierdził, że problem dot. substancji drogowej wszystkich dotyka 
i należy w tym temacie procedować.
Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że jeżeli w wystąpieniu jest mowa, 
że zaplanowano deficyt na poziomie 6 mln. zł. a jest nadwyżka ok. 1 mln. zł., 
to nie wynika to z tego,   że Burmistrz nie chciał czegoś zrobić ale z tego, że poziom 
długu indywidualnego w 2014 r. musi być osiągnięty. To jest kwestia troski, 
odpowiedzialności. Nie chce być efektowny, chce być w tym co robi efektywny. 
Jest określone zadanie i trzeba je realizować. Niestety ¾  prawa finansowego, to jest 
prawo unijne. Zdecydowanie łatwiej  wymienić to co nie zostało zrobione, niż 
to co zrobiono. To jest kwestia wyborów, troski i odpowiedzialności. Łatwo wstać 
i powiedzieć, że coś  się nie robi. Pochwalono się tu pewnymi rzeczami a pewne 
rzeczy jeszcze muszą poczekać na realizacje. W obszarze newralgicznym – drogi 
nie ma finansowania ze strony Unii. Podziękował za przedstawione uwagi  - 5,6% 
to jest poziom, który trzeba osiągnąć w 2014 roku.
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Ad. 8
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012. 
Uchwała Nr XXXII/407/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
za rok 2012, została przyjęta 15 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”. Głosowało    18 
Radnych.

Ad. 9
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za rok 2012.
Uchwała Nr XXXII/408/13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
i Miasta za rok 2012, została przyjęta 15 głosami „za”  przy  3  głosach  „przeciw”. 
Głosowało 18 Radnych.

Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi Gminy i Miasta.
Burmistrz Gminy i Miasta podziękował wszystkim. Przypomniał, że realizowana 
jest inwestycja w Leszczynach Starych, długo wyczekiwana stara szkoła. Niektórzy 
zauważą, że jest to wysiłek gminy i była zasada wyboru, zadań na terenie gminy 
było bardzo dużo. Zrobiono bardzo dużo w Czerwionce i dzisiaj jeżeli słyszy takie 
głosy, że najlepiej tę gminę rozbić, to życzy wszystkiego najlepszego 
pomysłodawcą, tym którzy trudzą się aby osiągnąć jakiś sukces. Dzisiaj czy tego 
chce się, czy nie, nasze do przodu zależy od środków zewnętrznych. Środki 
zewnętrzne już prawie zostały podzielone a perspektywa roku 2014, to znów w dużej 
mierze środki przeznaczone na Czerwionkę. To już Rada przegłosowała, 
to rewitalizacja familoków. Zwrócił również uwagę, że zadłużenie osób które 
zamieszkują mienie komunalne to jest ponad 6 mln. zł. Mieszkańcy mieszkają 
a gmina płaci, a w Czerwionce nic się nie robi. Ta gmina ma w tym kształcie i nazwie 
tj. Czerwionka-Leszczyny 21 lat i ma się dobrze, i będzie się miała jeszcze lepiej, 
bo poziom pozyskiwania środków zewnętrznych zdecydowanie jest bardziej możliwy 
dla tych którzy mają wizje i perspektywy. Pokazuje się, że plany są możliwe 
do zrealizowania. Mówiąc dziś o rewitalizacji budynków starej kolonii i os. familoków 
mówi się nie tylko o infrastrukturze towarzyszącej ale i o samych budynkach. 
Najpierw trzeba zrobić mieszkania socjalne i tymczasowe a potem to wszystko 
o czym mówił.

Ad. 10
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek, aby nie 
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich 
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał 
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
                                     
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”- głosowało 18 Radnych.

1) Do projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, uwag nie zgłoszono.
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 Uchwała Nr XXXII/409/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
na 2013 rok, została przyjęta 16 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało        18 
Radnych.

2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/410/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 16 głosami „za”  i  2 
„wstrzymującymi”   - głosowało 18 Radnych.

3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013 r. dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/411/13 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013 r. dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami „za”     - głosowało 18 Radnych.

4) Projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Grim złożonej 
na Dyrektora Przedszkola Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
Radny Artur Szwed Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami przedstawił stanowisko Komisji w tym temacie. 
Komisja zapoznała się ze skargą Pani Bożeny Grim na działalność Dyrektora 
Przedszkola Nr 7  w Czerwionce-Leszczynach, na posiedzeniu Komisji  w dniu 25 
czerwca 2013 r.  Skarżąca zarzucała, że nie została poinformowana że jako matka 
samotnie wychowująca dzieci przysługuje jej specjalny  tryb przyjęcia dzieci tj. 
w pierwszej kolejności, co skutkowało niezakwalifikowaniem dziecka do przedszkola.
Na posiedzenie Komisji mimo prawidłowego  powiadomienia (potwierdzona zwrotka) 
skarżąca nie przybyła. Z wyjaśnień, które w tym temacie udzieliła Dyrektor 
Przedszkola nr 7 na tym posiedzeniu Komisji wynika, że: 

 działania związane z rekrutacją w Przedszkolu nr 7 przeprowadzono zgodnie 
z obowiązującą Procedura rekrutacyjną, wprowadzona Zarządzeniem nr 1/2012 
Dyrektora Przedszkola z dnia 20.02.2012 r. Informacje o zasadach rekrutacji zostały 
umieszczone w widocznym miejscu, na drzwiach wejściowych do przedszkola. 
Skuteczność tej formy informacji potwierdza fakt, że do tej pory żaden z rodziców nie 
wniósł zastrzeżeń co do sposobu umożliwienia zapoznania się z regulaminem. 
Dyrektor, ani inny pracownik zaangażowany w proces rekrutacji nie ma obowiązku 
informować osobiście rodzica o konieczności dołączenia do karty zapisu dziecka 
dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego status matki samotnie wychowującej. 
Starsze dziecko skarżącej uczęszcza do przedszkola od 2010 r. i była przyjęta jako 
dziecko obojga rodziców, w ciągu tych 3 lat nie było podstaw aby sądzić, że skarżąca 
jest matką samotnie  wychowującą dziecko (karty zapisu posiadają pełne dane ojca, 
ostatni umowa o świadczenia dodatkowe i wyżywienie podpisana jest przez obojga 
rodziców i widnieje ten sam adres zamieszkania, ojciec przyprowadza lub odbiera 
dziecko, reguluje płatności). Ponadto w wyniku rekrutacji do Przedszkola przyjęto 82 
dzieci; 5 i 6 -letnich, spełniających roczny obowiązek przedszkolny i 17 dzieci 
4-letnich. Z powodu braku miejsc nie przyjęto części dzieci 4-letnich, natomiast 
zgłoszenia dzieci z rocznika 2010 r. (29 dzieci) i 2011 r. (2 dzieci) nie były 
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rozpatrywane. Dziecko skarżącej jest    w grupie dzieci z rocznika 2010.
Z powyższych wyjaśnień wynika, że zarzut  przedstawiany w skardze 

nie znajduje potwierdzenia, stąd po rozpatrzeniu skargi Komisja Prawa, Porządku 
Publicznego i Współpracy z Samorządami wnioskuje do Rady Miejskiej 
o jej odrzucenie  i uznanie za bezzasadną.
Uwag do przedstawionego stanowiska Komisji nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXII/412/13 w sprawie  rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Grim złożonej 
na Dyrektora Przedszkola Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach 16 głosami „za” 
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało  18 Radnych.

5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres 10 lat oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
nieruchomości położonych   w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/413/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres 10 lat oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
nieruchomości położonych  w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 18 Radnych.

6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 
w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/414/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 
mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 
18 Radnych.

7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXII/415/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 18 Radnych.

8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach, w obrębach Czerwionka oraz 
Dębieńsko, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXII/416/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach, w obrębach Czerwionka oraz 
Dębieńsko, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 18 Radnych.

9) Do projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 
w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXII/417/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
użytkowego  w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 
18 Radnych.

10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 
przeznaczonego na mieszkanie   do adaptacji w budynku komunalnym stanowiącym 
własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/418/13 w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż lokalu 
użytkowego przeznaczonego na mieszkanie   do adaptacji w budynku komunalnym 
stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 18 Radnych.

11) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej.
Radny Ryszard Jonderko zgłosił wniosek o wycofanie powyższego projektu uchwał 
z uwagi na ograniczoną informację w tym zakresie.
Radny Stanisław Breza zaproponował aby powołać komisji która przeprowadzi 
wizję w terenie.
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad jednogłośnie 18 głosami „za”   - 
głosowało 18 Radnych.

12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umów dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej     w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów 
przy ul. Kopalnianej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/419/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umów dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej     w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów 
przy ul. Kopalnianej, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 18 
Radnych.

13) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, 
na wschód od autostrady A1, na południe     od ściany lasu oraz na zachód 
od  ul. K. Miarki, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/420/13 w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, 
na wschód od autostrady A1, na południe     od ściany lasu oraz na zachód 
od  ul. K. Miarki, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 18 
Radnych.

14) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 
lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk, uwag nie 
zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXII/421/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 
lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk, została 
przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”   - głosowało 18 Radnych.

15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci 
mieszkańców Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola 
Niepublicznego „Irysek” w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława 13b, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/422/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci 
mieszkańców Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola 
Niepublicznego „Irysek”  w  Gliwicach  przy  ul.  Bł.  Czesława  13b,  została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 Radnych.

16) Do projektu uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami 
budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli 
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/423/13 uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami 
budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli 
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, została przyjęta jednogłośnie 
18 głosami „za” - głosowało 18 Radnych.

17) Do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego  i podatku leśnego, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/424/13 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego  i podatku leśnego, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 
18 Radnych.

18)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  inkasa  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/425/13 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 Radnych.

19) Do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach  z dnia     29 października 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/426/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/04 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

12



zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania, została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 Radnych.

20) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania 
dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania 
z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest 
stanowiącego Załącznik   nr 2 do uchwały Nr XXIX/376/13 w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy 
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie  ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów 
korzystania ze środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 marca 2013 r., poz. 2234), 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXII/427/13 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania 
dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z 
budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest 
stanowiącego Załącznik   nr 2 do uchwały Nr XXIX/376/13 w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy 
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów 
korzystania ze środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 marca 2013 r., poz. 2234), 
została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 Radnych.

Ad. 11
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej 
za okres od 30.04.2013 r. do 23.06.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zwrócił się 
z zapytaniem, czy Straż Miejska zidentyfikowała właściciela terenu przy 
ul. Przemysłowej i ul. Kochanowskiego, który należy wykosić.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że właścicielem terenu 
jest Zakład Mienia Niezagospodarowanego przy Kompani Węglowej i powinno 
zostać to wykoszone do 2 dni. 

Ad. 12,13
Mieszkanka Czuchowa obecna na sesji poinformowała, że wybudowała dom 
w Czuchowie, niewykończony, który został okradziony i zniszczony. Skradziono 
wszystkie elementy metalowe. Skup złomu otwarty w Czuchowie stwarza okazję 
do takich kradzieży, a pozwolenie na jego działalność otrzymano z gminy. Miesz-
ka obecnie w Rybniku i tam płaci za mieszkanie, natomiast w Czuchowie płaci 
prąd         i opłatę abonamentową za przyłącze wodociągowe. Siedziba PWiK 
gdzie można dokonać wpłaty jest bardzo oddalona i mieści się na peryferiach, 
gdzie jest niebezpiecznie dojść. Oczekuje pomocy w budowie, oraz wynagrodze-
nia kradzieży.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jedyna możliwość pomocy to skierowanie 
sprawy do odpowiednich organów ścigania. 

Burmistrz GiM dodał, że Pani była już u niego 2 lub 3- krotnie i wszystko co 
można było zostało wyjaśnione. Kradzież należy zgłosić na Policję.

Radny Bogdan Knopik podjął temat dot. mieszkańców Dębieńska. 2 lata temu 
w materiałach wyborczych zadał pytanie, czy ty też chcesz mieszkać w sołectwie 
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Dębieńsko? Od początku kiedy został radnym na kolejną kadencję, zakładał 
konieczność zapytania samych zainteresowanych. Wydawało mu się, że otrzymał 
wtedy odpowiedź bardziej niż pozytywną. Dlatego podjął formalnie tu na tej sesji, 
w obecności radnych, Burmistrza, zaproszonych gości i mediów, które są ważnym 
elementem komunikowania się ze społeczeństwem – temat sołectwa. Chce głośno zadać 
pytanie, czy nadać dzielnicy Dębieńsko nową tożsamość, przywrócić historycznie, kulturalnie 
i  krajobrazowo  uzasadnione  sołectwo  Dębieńsko  i  przywrócić  administracyjnie  nazwę 
Dębieńsko, którą mieszkańcy będą mogli się posługiwać. Podkreślił, że ma na myśli sołectwo 
Dębińsko  działające  w  ramach  gminy  i  miasta  Czerwionka-Leszczyny,  tak  jak  pozostałe 
sołectwa. Sołectwa nie wprowadza się nakazem odgórnym, potrzebna jest lokalna inicjatywa 
oddolna, którą władza centralna akceptuje aktem administracyjnym. Uznał, że 
najwłaściwsze będzie powołanie grupy inicjatywnej, złożonej z osób dla których 
sprawy Dębieńska              są bliskie i ważne. Grupa ta będzie ten oddolny ruch 
organizowała, ukierunkowywała       i reprezentowała. W Dębieńsku nie brakuje ludzi 
którzy podejmą się działania w tej sprawie. Poprosił do współpracy następujące 
osoby i już teraz im dziękuje, że podjęli się takiego zadania, są to: Wojciech 
Włodarczyk, Aleksander Pyszny, Marian Kulik, Grażyna Bienek-Glin, Jan Hrapiec, 
Zbigniew Podpłoński, Damian Kopacz, Marek Profaska, Bogdan Knopik. Osoby te 
działają w różnych obszarach i z pewnością     ich wiedza pozwoli na przygotowanie 
merytorycznej analizy pod względem korzyści jakie z tego będą dla mieszkańców 
Dębieńska, przedstawi też ewentualne koszty takiego przedsięwzięcia. 25 czerwca – 
we wtorek grupa ta spotkała się po raz pierwszy  i ustaliła kierunki działania tzn. do kogo 
należy  wystąpić  w  celu  zebrania  jak  najszerszej  informacji  dot.  sołectwa.  Wiedząc,  że 
inicjatywa powołania Dębieńska znajdzie zrozumienie, akceptację i wsparcie mieszkańców 
Dębieńska, bo koszty będą niewspółmierne do korzyści jakie można uzyskać dla dzisiejszego 
Dębieńska    i następnych pokoleń. Prosił też o zrozumienie dla tej sprawy radnych Rady 
Miejskiej, Burmistrza, pracowników Urzędu G i M, i pomoc w celu uzyskania szerokiej 
informacji, która po przeanalizowaniu przez członków grupy inicjatywnej, zostanie 
przekazana w formie wniosków, w późniejszym terminie mieszkańcom. Jako 
mieszkaniec Dębieńska wsłuchuje się w głosy mieszkańców i uważa, że trzeba ten 
krok podjąć. Na ten temat trzeba przygotować informacje mieszkańcom, aby mogli 
taką decyzję podjąć – czy chcą, czy nie chcą? Liczy na to, że informacje które uzyskają i 
przekażą mieszkańcom, dają odpowiedź na pytania. Te pytania mieszkańcy Dębieńska 
sobie zadają i chcą z grupą którą tu przedstawił, przekazać informacje i zapytania, co 
ludzie o tym sądzą.
Adam Malik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dębieńsko stwierdził, że 
pierwszy raz dowiedział się dzisiaj o tej inicjatywie. Zgłosił wniosek na przyszłość – 
jest kilka dróg możliwości zmiany formy jednostki administracyjnej z dzielnicy na sołectwo 
i odwrotnie. Ma nadzieję, że zostanie wybrana ta polegająca na zorganizowaniu referendum w 
dzielnicy, bo jest też możliwość przegłosowania tego przez Radę. Wyraził nadzieję, że w 
tym zakresie jak najszersza liczba mieszkańców będzie mogła się wypowiedzieć.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że temat nie jest nowy, o tym pomyśle mówił 
już śp. jego ojciec i śp. Czesław Kowalski  12 lat temu na posiedzeniach Rady 
Dzielnicy. Wtedy był to pomysł jak najbardziej zasadny, bo Dębieńsko  na tym mogło 
dużo zyskać, natomiast teraz trzeba wykonać dużą pracę, aby dokonać 
wielopłaszczyznowej analizy, czy Dębieńsko, a przede wszystkim mieszkańcy z tej 
zmiany skorzystają. Ta analiza pokaże, co jest za, co przeciw. Zostanie 
to przedstawione mieszkańcom, mieszkańcy z tą analizą się zapoznają i wtedy mogą 
sobie  wyrobić zdanie, czy jest sens i czy warto zmieniać dzielnicę na sołectwo. 
Jakie z tego będą korzyści, a jakie straty. To jest plan dalszych działań. To co mówił 
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Przewodniczący Zarządu, takie wypowiedzenie się mieszkańców  np. w formie 
referendum, to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Za 1,5 roku mamy wybory 
i przy tej okazji można takie referendum zwołać i wtedy będzie pełna jasność 
co o opinii mieszkańców, mając pełną wiedzę w tym temacie w wielu obszarach.
Burmistrz G i M stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji takiej, że Rada mogłaby 
podjąć taką decyzję. Przypomniał, że w 1987 r. zapadła ostatnia taka decyzja, gdzie 
stworzono kształt naszej gminy, decyzją administracyjną.  Procedowanie związane 
z przyjmowaniem obecnej nazwy Czerwionka-Leszczyny odbyło się na poziomie 
Rady ale z szeroką konsultacją. Tu bezwzględnie jest kwestia referendum.
Przewodniczący Rady dodał, że sołectwa zgodnie z inicjatywą ustawodawczą były 
powołane do takich organów które mają 100, 200 mieszkańców. Pod tym względem 
każde nasze sołectwo jest dzielnicą. Przykładem jest tu też Zwierzyniec, który jest 
miastem a liczy 3200 mieszkańców. Dlatego ten temat trzeba bardzo dokładnie 
przeanalizować.
Adam Malik wyjaśnił, że zabrał głos dlatego że w ubiegłym roku  radny Knopik 
mówił, iż nie trzeba robić referendum, aby zmienić status prawny jednostki 
pomocniczej, a można to zrobić w ramach Rady Miejskiej, stąd jego wniosek. 
Radny Bogdan Knopik poinformował, że pierwszym wnioskiem tej grupy jest 
wystąpienie do Wydziału Prawnego z zapytaniem o formę przeprowadzenia takiego 
postępowania, czyli co trzeba zrobić aby powstało sołectwo. Wydział Prawny pokaże 
drogę.
Przewodniczący Rady zaprosił na plener do Dębieńska, który będzie miał miejsce 
w najbliższą sobotę. Poinformował, że następna sesją planowana jest 6 września br. 
Radny Ryszard Jonderko zaprosił na Festyn Śląski do Przegędzy w najbliższą 
sobotę.
Przewodniczący Rady pogratulował drużynie z Dębieńska i z Książenic awansu 
do A-klasy.
Wiceprzewodniczący Rady Bernard Strzoda zaprosił na Festyn Misyjny 
do Palowic, 20 lipca br.

Radny Waldemar Mitura życzył wszystkim udanych wakacji.
Adam Karaszewski podziękował Ochotniczej Straży Pożarnej z Czerwionki 
za działania związane z usuwaniem zalewisk na ul. Staffa w Czuchowie.

Ad.14
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim 
za udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:
Alina Kuśka
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