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

w dniu 13 grudnia 2013 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach

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

W związku z przypadającą 32 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił  o uczczenie minutą ciszy ofiar  tamtych 
wydarzeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej 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. Nieobecny 
był radny Arkadiusz Adamczyk oraz radny Marek Paluch. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poprosił o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektów uchwał w sprawie:

1. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu  na  okres  3  lat 
z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku przy 
ul.  Morcinka  6  w  Czerwionce-Leszczynach  oddanym  w  trwały  zarząd 
Przedszkolu nr 11,
W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" - 
głosowało 17 radnych.

2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2014 r.,
W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" - 
głosowało 17 radnych.

3. zmiany uchwały Nr  XXVIII/357/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie  zasad 
przyznawania i  wysokości  diet  oraz  zwrotu kosztów podróży radnym Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 16 głosami "za" 
i 1 głosem "wstrzymującym"

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach 
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, 
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3. Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka--Leszczyny na 2014 rok,
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

zgodnie  z otrzymanymi nowymi  wersjami projektów.
 
Ad. 2
Protokół Nr XXXV/13 z sesji z  dnia  22  listopada  2013 r. został przyjęty 
16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 17 Radnych.
Protokół  Nr XXXVI/13 z dnia 29 listopada 2013 r. został przyjęty  16  głosami „za” 
i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 17 Radnych.

Ad 3.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie  od 22  listopada 
do  13  grudnia  2013 roku oraz realizacji  uchwał  Rady Miejskiej  przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 

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 10 grudnia 2013 r. 
Na posiedzeniu zostały omówione projekty uchwał oraz sprawy bieżące. Następnie 
Komisja dyskutowała nad protokołem z kontroli komisji z ZS Nr 5. 
Komisja sformułowała następujący wniosek: wnioskujemy do Burmistrza o podjęcia 
działań  związanych  z  możliwością  pomocy  finansowej  na  wymianę  ogrodzenia 
w ZS Nr 5. 
Wniosek został przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 17 radnych
  
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji  Jolanta  Szejka  poinformowała,  że  posiedzenie Komisji odbyło się 
9 grudnia 2013 r. 
Wraz  z  Panem  Burmistrzem  powitała  gości  delegację  z  miasta  partnerskiego 
w  Jekabpilsie  na  Łotwie,  przedsiębiorców  firmy  rodzinnej  Glück  Fashion  Sp.J., 
Eugeniusza Adamca z firmy "LESZ" sp. z o.o.  
Członkowie  komisji  uczestniczyli  w  prezentacji  przedstawionej  przez  uczestników 
delegacji  z miasta partnerskiego.  Było to pierwsze spotkanie organizacyjne przed 
Forum Biznesowym, które odbędzie się w  mieście partnerski Jekabpilsie na Łotwie 
w dniach 5 - 7 września 2014 roku. 
Omówiono branżowe projekty uchwał, które Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje na temat: 
• 6 turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 8 grudnia. Podziękowała 

organizatorom za  przygotowanie  tak  wspaniałej  imprezy.  Nagrodzone  Koła 
to KGW z Bełku, Palowic, Książenic. Nagrodę publiczności otrzymało KGW 
z Czuchowa, 

• trwających przygotowań do święta makówek, które odbędzie się 21 grudnia 
na hali targowej w Czerwionce. 

Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.
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3)  Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący 
Komisji  Waldemar  Mitura  poinformował, że  posiedzenie Komisji odbyło się 
10 grudnia 2013 r.
Członkowie Komisji nie zgłaszali uwag do projektów uchwał zawartych w  porządku 
obrad sesji.
Naczelnik  Wydziału  Ekologi  i  Zdrowia  pani  Cecylia  Grzybek podsumowała  akcję 
"Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C". 
W jego  ramach,  dzieci  z roczników  2006  i 2007  zameldowane  na  terenie  Gminy 
i Miasta  Czerwionka-Leszczyny  mogły  zostać  bezpłatnie  zaszczepione  przeciwko 
meningokokowemu  zapaleniu  opon  mózgowo-rdzeniowych.  Szczepionka 
finansowana jest w całości przez gminę. Zaszczepionych zostało około 40% dzieci 
uprawnionych do szczepienia. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach podsumowała 
kolejny okres zasiłkowy. 
Pan Rafał Roszko opowiedział o rodzajach świadczeń przyznawanych mieszkańcom 
oraz o  nowym dodatku energetycznym. 
Przewodniczący  Komisji wystosował  oficjalne  podziękowania  dla  Pani  Celiny 
Cymorek oraz dla wszystkich pracowników OPS-u. 
Omówiono również niektóre pozycje projektu budżetu na 2014 rok. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

4)  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Wiceprzewodnicząca radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 11 grudnia  2013 r.
Po  zapoznaniu  się  z  tematyką  posiedzenia  oraz  materiałami  na  sesje  Komisja 
zaopiniowała  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów  najmu  na  okres  3  lat  z  dotychczasowymi  najemcami  lokali  użytkowych 
położonych w budynku przy ul.  Morcinka 6 w Czerwionce-Leszczynach oddanym 
w trwały zarząd Przedszkolu nr 11.
Następnie członkowie Komisja zapoznali  się z projektem budżetu Gminy i  Miasta 
na rok 2014.
Poparli wniosek o przekazanie wolnych środków na realizacje zadań merytorycznych 
MOK. 
Wiceprzewodnicząca Komisji przekazała informacje na temat:

• uroczystego otwarcia wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Leszczynach, które odbędzie się 17 grudnia o godzinie 10tej. 

• Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich "Gwara Śląska na Wesoło",  który odbył się 
8 grudnia w CKE,

• jarmarku świątecznego święto makówek,  które odbędzie się 21 grudnia od 
godziny 17tej  na hali targowej  w Czerwionce,

• biegu  po  moczkę  i  makówki,  który  odbędzie  się  o  godzinie  12tej, 
organizowanego przez grupę Luxtorpeda  przy współpracy Gminy i Miasta. 

• II miejsca dzieci z  Przedszkola nr 10 w ogólnopolskim konkursie na najlepszą 
inicjatywę proekologiczną 2013 pt. "Listy dla ziemi".

Poinformowała  również,  że  21  czerwca  zorganizowała  objazd  przyszkolnych 
obiektów  sportowych  na  terenie  gminy.  Uczestniczyli  w  nim  zainteresowani  tym 
tematem  radni,  Dyrektor  MOSiR  oraz  dyrektorzy  szkół.  Wytypowano  szkoły, 
w których powinny zostać wybudowane boiska.  ZS Nr  4 w Czuchowie,  ZS Nr  2 
w Czerwionce, SP Nr 8 w Dębieńsku, SP w Palowicach, SP Nr 3 w Leszczynach -  
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chodzi  tu  o  budowę  bieżni  i  skoczni  w  dal.  Inwestycje  te  będą  sfinansowane 
w ramach wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej po nazwą 
"Realizacja inwestycji  terenowych ze środków funduszy rozwoju kultury fizycznej", 
który wchodzi w życie w 2014 roku.  Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wynosi  
33%, a pozostała część zostanie sfinansowana ze środków własnych naszej gminy. 
Podziękowała  Naczelnikowi  Wydziału  Inwestycji  Grzegorzowi  Kowalskiemu  oraz 
panu Andrzejowi Wącirzowi. 

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
9 grudnia 2013 r.
Omówiono branżowe projekty uchwał, które komisja zaopiniowała pozytywnie. 
Następnie Komisja omówiła projekt budżetu na 2014 rok.
Komisja podjęła:

1. jednogłośnie wniosek, żeby jakiekolwiek wygospodarowane środki w ramach 
budżetu  w  2014  roku  przeznaczyć   na  remonty  i  inwestycje  związane 
z drogami gminnymi.

2. wniosek o rewitalizację na osiedlu w Leszczynach chodników i dróg, łącznie 
ze sprawdzeniem stanu technicznego kanalizacji ściekowo-deszczowej. Ażeby 
zacząć  od  ich  ewidencji   i  opracowania  planu  remontów.  Wniosek  został 
przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących. 

3. wniosek  remont  chodnika  przy  gimnazjum  Nr  2,  gdzie  na  hali  sportowej 
odbywa  się  szereg  imprez  gminnych.  Wniosek  został  przyjęty  przy  dwóch 
głosach wstrzymujących. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

6)  Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 
się 10 grudnia 2013 r. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad.
W sprawach bieżących poruszano następujące tematy:

− wybór nowych wykonawców odśnieżania dróg gminnych na okres od stycznia 
2014 r.,

− informacja o zdarzeniach jakie miały miejsce na terenie gminy w związku 
z orkanem Ksawery –  pan  naczelnik  oraz  komendant  Straży  Miejskiej 
poinformowali,  że  nie było większych strat, pojedyncze połamane drzewa, 
uszkodzenia kilku dachów na budynkach gospodarczych,

− możliwość korzystania przez Straż Miejską z radaru, w celu poprawy 
bezpieczeństwa na naszych drogach,

− sposoby możliwości ograniczenia środków przekazywanych przez gminę Izbie 
Wytrzeźwień w Zabrzu.

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
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7)  Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard  Jonderko  poinformował, 
że posiedzenie Komisji odbyło się 9 grudnia  2013 r. 
Komisja omówiła branżowe projekty 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,

3. zmiany uchwały nr XXXII/416/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach, 
w obrębach Czerwionka oraz Dębieńsko,

4. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej, 
położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, przy  ul. Mostowej,

5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym 

stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Szczegółowo  dyskutowano  nad  projektem uchwały  w  sprawie  określenia metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty.
W/w projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie. 
Następnie omówiono projekt budżetu na 2014 rok, Komisja nie stwierdziła żadnych 
nieprawidłowości i ma nadzieje, że zostanie przyjęty.
Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
Dodał,  że  na  Komisji  Budżetowej  została  przekazana  przez  Skarbnika  GiM 
informacja,  iż  w  pozycji  ochrona  powietrza  atmosferycznego  i  klimatu  zostanie 
zakupiony program ograniczenia niskiej emisji w gminie. 

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu  11 grudnia 2013 r.

Tematyka  posiedzenia  przewidywała  omówienie  materiałów  na  sesję,  omówienie 
projektu Budżetu Gminy i Miasta na 2014 rok oraz sprawy bieżące. 

Materiały na sesję omówił skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło, który zapoznał Komisje 
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, 

Po udzieleniu wyjaśnień na  pytania ze strony radnych powyższe projekty uchwał 
zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Następnie  Skarbnik  GiM przystąpił  do  omawiania  projektu  budżetu  na  2014  rok. 
W trakcie  omawiania  projektu  budżetu  członkowie  komisji  i  radni  zadawali  liczne 
pytania dotyczące wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, 
w celu wyjaśnienia zasadności zaplanowanych wysokości kwot na realizacje zadań. 
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Pytań  i  odpowiedzi  udzielała  zarówno  Skarbnik  GiM  jak  i  Burmistrz  GiM. 
Ze szczególnym naciskiem była  omawiana sprawa remontów dróg gminnych,  jak 
również chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Komisja stwierdziła, 
że zaplanowana kwota na remonty dróg w budżecie ZDiSK jest za mała. Wobec 
czego podjęła  stosowny wniosek:  aby oszczędności  z  zadań ujętych w projekcie 
budżetu  na  2014  rok  przeznaczyć  na  dofinansowanie  robót  remontowych  dróg, 
zwiększając kwotę na tym zadaniu w budżecie ZDiSK w trakcie trwania 2014 roku.  
Po zakończeniu dyskusji nad projektem budżetu Komisja jednogłośnie zaopiniowała 
przedłożony budżet na 2014 rok pozytywnie. 
W sprawach bieżących poruszono tematy związane ze szkołami oraz z realizacją 
zadań Spółki Wodnej. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9)  Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Przewodniczący Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu miało miejsce 
10 grudnia 2013 r. 

Na spotkaniu omówiono projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
W  imieniu   Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość 
Przewodniczący Klubu życzył błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 
obecnym i ich rodzinom. 

10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska  „Ciosek” Ruchu 
Autonomii Śląska – Przewodniczący Bernard Strzoda poinformował, że spotkanie 
Klubu miało miejsce  dwukrotnie  5 grudnia oraz 11 grudnia 2013 r. 
Tematem  posiedzeń  było  omówienie  materiałów  na  sesję,  omówienie  budżetu 
na 2014 rok oraz sprawy bieżące.
Odnośnie materiałów na sesję Klub Radnych nie wniósł uwag. Omawiając sprawy 
Budżetu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2014,  Klub  podjął  dwa 
wnioski.  Pierwszy dotyczy środków przeznaczonych na remont i  utrzymanie dróg, 
wniosek jest taki, aby w trakcie trwania roku budżetowego, gdy pojawią się wolne 
środki  w  budżecie,  przeznaczyć  je  na  kontynuowanie  remontów  dróg 
z  uwzględnieniem  w  szczególności  dróg  gminnych.  Drugi  wniosek  dotyczy 
dofinansowania MOK na działalność merytoryczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
imprez kulturalnych organizowanych przez sołectwa i dzielnice. Jest taka tradycje, 
że  każde sołectwo  czy dzielnica  ma swój  kalendarz  imprez,  z  reguły dotychczas 
te  imprezy  były  dofinansowane  z  MOK,  na  dzień  dzisiejszy  takich  środków 
w budżecie MOK nie ma zapisanych, dlatego wniosek aby w trakcie trwania roku 
budżetowego  środki na te zadania się znalazły. 
Omawiając budżet na rok 2014 Klub Radnych zauważa, że jest to kolejny budżet 
rozwojowy naszej  gminy,  w budżecie tym są zapisane środki  w wysokości  ponad 
19 mln na zadania inwestycyjne, z tego prawie 9 mln to środki zewnętrzne, również 
są zabezpieczone środki na działanie wszystkich placówek oświatowych, jak również 
działalność jednostek budżetowych naszej gminy.  Utrzymuje się również tendencja 
zmniejszenia zadłużenia naszej  gminy.  Stąd wniosek, że za takim budżetem Klub 
Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek”  będzie głosował. 
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Radny Stanisław  Bereza powiedział,  że  z  jedną  sprawą  nie  może  się  zgodzić. 
W 2014 roku zadłużenie wzrasta. 
Skarbnik GiM powiedział, że jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia gminy to jest ona 
zobrazowana  w  aktach,  które  otrzymują.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  kwestię  tego 
faktycznego zadłużenia, które w naszej gminie jest, to emisja obligacji z reguły od 
kilku jest w praktyce dużo mniejsza niż wynika z  uchwały.  Właściwie dopiero pod 
koniec roku, znając sytuację finansową gminy  podejmowana jest decyzja o emisji  
obligacji w określonej kwocie. 
Burmistrz GiM poprosił aby Skarbnik powiedział jakie decyzje zostały podjęte dwa 
dni wcześniej.
Skarbnik  GiM powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  kwestie  spłaty  wcześniejszego 
zadłużenia,  to  ze  względu  na  sytuację  finansową,  która  pozwala  nam  na 
wcześniejszy wykup obligacji,  chodzi  o  serię  z  2015 roku,   będą one wykupione 
w tym roku w  kwocie 2 mln. Dlatego prawdopodobnie zadłużenie na koniec tego 
roku nam spadnie. Ale to dopiero pokaże wykonanie budżetu, ponieważ jeszcze ten 
budżet trwa.  

Ad 5.
Przewodniczący  Rady Miejskiej przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady: 
pisma  Burmistrza  G  i  M  zawierające  prośbę  o  wprowadzenie  do  porządku  sesji 
dodatkowych uchwał,

1. pisma Burmistrza G i  M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku 
sesji dodatkowych uchwał,

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

3. pismo  koordynatora  kampanii  Zachowaj  Trzeźwy  Umysł  podsumowujące 
przebieg kampanii w 2013 roku,

4. pismo Rady Miasta Mysłowice  wraz z uchwałą Rady popierającą działania 
Burmistrza Zdzieszowic, propagującego  utworzenie „autonomii gospodarczej 
Śląska”, mającej na celu wyodrębnienie gospodarcze regionów, co ma na celu 
zatrzymanie wypracowanych środków w danym regionie.

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady  Miejskiej  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 17 głosach „za”- głosowało 17 Radnych.

1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/48413  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
na 2013 rok,  została przyjęta 14  głosami  „za” i  3 „wstrzymującymi” – głosowało 
17 Radnych.
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2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgłoszono pytanie.
Radny  Bogdan  Knopik zapytał  o  wskaźniki,  które  były  przekazywane 
na  Komisji  Budżetu.  Zauważył  on,  że  w  roku  2015  w  budżecie  gminy  było 
pokazane, że przekraczamy ten wskaźnik o 0,02% a z dzisiejszym materiałów 
wynika, że nie przekraczamy tego wskaźnika. Zapytał czy te 2 mln spłaty ma taki 
wpływ, że taki spadek jest.
Burmistrz GiM odpowiedział, że to jest pochodna tego, co powiedział Skarbnik, 
że ta spłata ma taki wpływ. 

Uchwała  Nr  XXXVII/485/13  w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  14  głosami  „za” 
i  3 „wstrzymującymi” – głosowało 17 Radnych.

Radny  Ryszard  Bluszcz powiedział,  że  dziwi  się  grupie  inicjatywnej,  ponieważ 
w  projekcie  zmian  budżetu  na  2013  rok  m.  in  była.  kwota  przeznaczona  na 
referendum.  Grupa ta nie chce głosować za taką zmianą uchwały. Zgłosił wniosek 
formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy. 
Wniosek został przyjęty. 

3) Przed podjęciem  Uchwały  Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na rok 2014 Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że kreowanie budżetu, 
które było w latach wcześniejszych przez organ wykonawczy i Wysoką Radę, 
pozwoliło na to, że w roku 2014  spełniliśmy kryterium zgodne z art. 242 i 243 
Ustawy o finansach publicznych. Tylko dzięki temu nasz indywidualny wskaźnik 
zadłużenia jest teraz na poziomie różnicy co najmniej  0,05% i jest spełniony.  
Trzeba mieć  również  na uwadze to,  że  ten  wskaźnik  jest  spełniony również 
dzięki  temu,  że mamy tak potężne środki  finansowe zewnętrzne.  Oczywiście 
doskonale znamy problemy, które występują na terenie naszej gminy.  Główna 
bolączka dotyczy dróg gminnych i  w tym temacie mamy jednomyślność,  ten 
problem dotyczy  nasz  wszystkich.  W związku  z  tym   Przewodniczący Rady 
Miejskiej wystosował wniosek w imieniu całej Rady aby dodatkowe wolne środki 
wypracowane w roku 2014  przekazać na inwestycje remontowe. 
Wniosek został podjęty "jednogłośnie". 
Kolejną sprawą jest funkcjonowanie MOK, który w ramach swojej działalności 
merytorycznej  tych  środków  ma  niewystarczająco.  Dlatego  kolejny  wniosek 
w imieniu Rady to aby  środki, które zostaną wypracowane, bądź które nam się 
pojawią  w roku  budżetowym,  przeznaczyć  na  działalność  merytoryczną  oraz 
na  sprawy  związane  z  organizacja  szeroko  pojętych  imprez  kulturalnych 
na terenie gminy. Aby ofertę, która była realizowana dotychczas  na wysokim 
poziomie, można było w jakimś zakresie utrzymać. 
Wniosek został podjęty "jednogłośnie".
Powiedział,  że  nad  budżetem  można  by  jeszcze  długo  dyskutować,  ale 
wiadomo, że i tak budżet aktualizujemy podczas całego roku.
Następnie zgodnie z art. 238 Ustawy o finansach publicznych  odczytał Uchwały 
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
Do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2014,  dalszych uwag nie zgłoszono.
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Uchwała  Budżetowa  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2014 
Nr XXXVII/486/13  została przyjęta 14 głosami "za" i 3 "wstrzymującym" - głosowało 
17 radnych.

Burmistrz GiM podziękował Radnym za wzięcie odpowiedzialności za zadnia, które 
zostały wybrane i  nałożenie tej  odpowiedzialności  na Burmistrza żeby te zadania 
zostały wykonane. Podziękował Skarbnikowi i wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, żeby ten budżet przygotować. Powiedział, że od początku jego przygody 
z samorządem, czyli od roku 1990, słyszy albo mówi, ze każdorazowe budżet jest 
budżetem możliwości a nie potrzeb. Rozumie doskonale, że ten budżet jest także 
budżetem możliwości  i  dziękuje,  że poprzez głosowanie  radni  poparli  tą filozofię 
funkcjonowania samorządu.  Podziękował  tym, którzy głosowali "za", tym którzy się 
"wstrzymali". Powiedział, że w ostatnim czasie dość często, w kontekście związanym 
z referendum, jego nazwisko  pada i zarzucono mu, że w roku 2010 chciał zwalniać 
nauczycieli a dziś chwali się oświatą. w 2010 roku był ostatnio sygnał, aby podjąć 
działania zmierzające do tego aby w roku 2013 na okoliczność budżetu roku 2014 
osiągnąć  współczynnik  długu  indywidualnego.  Nie  chciał  on  zwalniać  ale 
zracjonalizować. To są dwie różne rzeczy, dwa różne obszary działania i dzięki tej 
racjonalizacji  osiągnięto m. in. to, że budżet się zapina w obszarze teorii. B o jaka 
będzie praktyka zobaczymy w roku 2014. Można by było zapytać co by było, gdyby 
w Czerwionce została jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum.  Ale dzisiaj nie 
o to chodzi. Dziś jesteśmy tylko w stanie określi, która szkoła jest najdroższa, a która 
jest  najtańsza,  a  jeżeli  tak jest  to  w dalszym ciągu trzeba racjonalizować.  Druga 
sprawa  związana z wypowiedziami to  zarzut,  że Burmistrz  chce więcej  i  więcej, 
a on słyszy zawsze na spotkaniach, że jest mało i mało. To jest zderzenie dwóch 
postaw, z jednej strony chciałoby się więcej, a z drugiej  strony wiadomo, że to więcej  
to w dalszym ciągu jest mało. Dzisiaj trzeba przyjąć filozofię, która pozwoli nam na to  
żeby  osiągnąć budżet, który zostanie przyjęty przez RIO, bo jeżeli nie to  grozi nam 
coś na wzór nadzoru, a jeżeli nadzór to już bezwzględność. i prawie jednocześnie 
trzeba  zmierzyć  się  z  tym,  co  zapisaliśmy  w  perspektywie  z  kwestii  związanej 
z naszą polityką rozwojową. Ustaliliśmy tutaj, że podstawą motorem, który napędza 
nasze  finanse  są  środki  zewnętrzne  i  warto  na  te  środki  czekać.  Jeszcze  raz 
podziękował za to, że tak został przygotowany budżet i  Radzie za to, że ten budżet 
przyjęła. 

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

Uchwała  Nr  XXXVII/487//13  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  15  głosami  "za"  i  3 
"wstrzymującymi" - głosowało 18 radnych.

5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na 
okres dłuższy niż 3 lata oraz  na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu 
zawierania umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXVII/488/13  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu 
zawierania  umowy  najmu,  została  przyjęta  "jednogłośnie"  18  głosami  "za"  - 
głosowało 18 radnych.

6) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego 
Krzysztofa Raka, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/489//13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
Krzysztofa  Raka,  została  przyjęta  "jednogłośnie"  18  głosami  "za"  -  głosowało 
18 radnych.

7) Do projektu uchwały zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXV/473/13  w  sprawie 
przeprowadzenia  referendum   gminnego  w  przedmiocie  podziału  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy,  zgłoszono następujące 
uwagi.

Uchwała  Nr  XXXVII/490/13 zmieniająca  uchwałę  Nr  XXXV/473/13  w  sprawie 
przeprowadzenia referendum  gminnego w przedmiocie podziału Gminy   i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  trzy  odrębne  gminy,  została  przyjęta  "jednogłośnie" 
18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

8) Do projektu uchwały w sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
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 przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/491/13   w sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
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  przekroczenie  lub  naruszenie  wymogów 
korzystania  ze  środowiska, została  przyjęta  "jednogłośnie"  18  głosami  "za"  - 
głosowało 18 radnych.

9) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
ustalenia  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  XXXVII/492/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w  sprawie  ustalenia  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.
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10) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/493/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego 
zasobu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,,  została  przyjęta  "jednogłośnie" 
18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

11) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i  zagospodarowanie tych 
odpadów, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/494/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 
tych  odpadów, została  przyjęta  "jednogłośnie"  18  głosami  "za"  -  głosowało 
18 radnych.

12) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 
zarządzającym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  oraz  warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków,, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/495/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków,, została przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - 
głosowało  18  radnych.

13) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/496/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,, została przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 
18 radnych.

14) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania  Statutu  gminnej  jednostce  organizacyjnej  –  Zakładowi  Gospodarki 
Mieszkaniowej  w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/497/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w  sprawie  nadania  Statutu  gminnej  jednostce  organizacyjnej  –  Zakładowi 
Gospodarki  Mieszkaniowej   w  Czerwionce-Leszczynach, została  przyjęta 
"jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.
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15) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania  należności  pieniężnych 
mających 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 
określenia   warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/498/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych 
mających  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 określenia 
warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,   w  których  ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną,, została przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - 
głosowało 18 radnych.

16) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
szczegółowych  warunków  przyznania  i  ustalani  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  XXXVII/499/13  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały 
w  sprawie  szczegółowych  warunków przyznania  i  ustalani  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze    oraz  szczegółowych  warunków 
częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat,   jak  również  sposobu  ich 
pobierania, została przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

17) Do projektu uchwały w sprawie  określenia  metody  ustalenia  opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,  uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/500/13  w  sprawie  określenia  metody  ustalenia  opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  opłaty,  została 
przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

18) Do projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/501/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze 
została przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

19) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/416/13 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach    z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  Czerwionce-
Leszczynach,  w obrębach Czerwionka oraz Dębieńsko, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała  Nr  XXXVII/502/13  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXII/416/13  Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. 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.

20) Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Czerwionce-Leszczynach,  obręb 
Leszczyny, przy ul. Mostowej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/503/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, 
przy  ul.  Mostowej,  została  przyjęta  "jednogłośnie"  18  głosami  "za"  -  głosowało 
18 radnych.

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

Uchwała Nr XXXVII/504/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, została przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

22) Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej,  radny  Stanisław  Breza zapytał  czy  teren  wskazany  w  uchwale 
o powierzchni 2440 m2 to jest wszystko dla potencjalnego inwestora czy nie, 
czy cały teren od cmentarza do ronda będzie zabudowany czy tylko ten teren 
wskazany w uchwale. 
Pełnomocnik  ds.  PRiG  Grzegorz  Wolnik  odpowiedział,  że  to  jest  pytanie 
natury szczegółowej,  które  należałoby zadać inwestorowi.  Z  tego co on wie, 
to na początek bezie zabudowane 8 ha w etapach, prawdopodobnie co dwa 
lata.  Natomiast  ten  fragment,  który  my  chcemy  przejąć,  to  jest  to  droga 
dojazdowa, która umożliwi wykonanie tej inwestycji. Jest to gest ze strony gminy 
w  kierunku  inwestora,  który  zrobić  powinniśmy.   Podziękował  Radzie  za  to, 
że w poprzedniej kadencji wyraziła zgodę na to, żeby ten teren w Stanowicach 
wprowadzić do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To jest prawdziwa 
inwestycja, to jest coś, co w przyszłości przyniesie nam zyski, coś co może nam 
przynieść od 200 do 800 miejsc pracy u solidnego pracodawcy. 

Uchwała Nr XXXVII/505/13  w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta "jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

23) 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  XXXVII/506/13  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.
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24) Do projektu uchwały w sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXIV/358/09  z  dnia 
27 lutego 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Bełk 
(zmieniająca uchwałę nr XXXII/421/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.),  uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/507/13  w sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXIV/358/09  z  dnia 
27  lutego  2009  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Bełk 
(zmieniająca uchwałę nr XXXII/421/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.), została przyjęta 
"jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

25) Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu  na  okres  3  lat  z  dotychczasowymi  najemcami  lokali  użytkowych 
położonych w budynku DG2 przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/508/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu na okres 3 lat  z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych 
w budynku  DG2 przy  ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 
"jednogłośnie" 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.

26) Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu  na  okres  3  lat  z  dotychczasowymi  najemcami  lokali  użytkowych 
położonych  w  budynku  przy  ul.  Morcinka  6  w  Czerwionce-Leszczynach 
oddanym w trwały zarząd Przedszkolu nr 11, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/509/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu na okres 3 lat  z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych 
w budynku przy ul. Morcinka 6 w Czerwionce-Leszczynach oddanym w trwały zarząd 
Przedszkolu  nr  11,  została  przyjęta   "jednogłośnie"  18  głosami  "za"  -  głosowało 
18 radnych.

27) Do projektu uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Województwu 
Śląskiemu w 2014 r., uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/510/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu w 2014 r.,  została przyjęta "jednogłośnie"  18 głosami "za" - głosowało 
18 radnych.

28) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/357/13 z dnia 1 lutego 
2013 r.  w sprawie  zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży  radnym  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach,  uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/511/13  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVIII/357/13  z  dnia 
1 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży  radnym  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach,  została  przyjęta 
14 głosami "za"  i 4 "wstrzymującymi" - głosowało 18 radnych. 
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Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Elżbieta Student przedstawiła 
prezentację  multimedialną  oraz  analizę  odbioru  odpadów  komunalnych  z  terenu 
Gminy   i Miasta Czerwionka-Leszczyny po 3 miesiącach funkcjonowania nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (zał.)

Sołtys  Książenic  Marek  Szczech  zapytał  czy  koszt  wywozu,  tudzież 
zagospodarowania  odpadów  biodegradowalnych  jest  taki  sam  jak  odpadów 
zmieszanych,  czy to jest różnie.

Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student odpowiedziała, że koszt odbierania tych 
odpadów jest taki sam jak koszt pozostałych. Za jedną tonę odpadów odebranych 
z terenu naszej gminy  jest jedna cena niezależnie od frakcji odpadów. 

Ad. 7
Wszyscy  radni  przed  sesją  otrzymali  informację  o  działalności  Straży  Miejskiej 
za okres od 18.11.2013 r. do 09.12.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy rzeczywiście stan wozu służbowego 
nie do końca zawsze jest, ponieważ są jakieś interwencje, a straż nie jest wstanie im 
sprostać.   

Komendant SM Adam Reniszak stan samochodu jest  taki  a nie inny,  ponieważ 
samochód jest z roku 2005 i ma przebieg 420 tys km. Jego awaryjność jest dość 
spora i są sytuacje gdy samochód trzeba odholować do mechanika. 

Ad. 8, 9
Przewodniczący  Rady  Miejskiej podziękował  dyrektorowi  ZDiSK  za  wykonane 
prace na ulicy Cichej. Wyraził nadzieję, że reszta prac, które nie zostały wykonane 
będą zrobione w najbliższym czasie. 

Radny Bernard Strzoda podziękował za pomoc w utwardzeniu posadzki pod wiatą 
w Palowicach przy obiekcie Klubu Sportowego i zabudowaniu tam stołu do tenisa 
stołowego. 

Przewodniczący Alojzy Pifczyk podniósł  sprawę odnośnie postawienia  wiaty na 
przystanku  kolejowym  Czerwionka-Dębieńsko.  Powiedział,  że  miał  obietnicę, 
że będzie tam coś postawione ale do tej  pory tego nie zrobiono. Prosi  żeby tam 
postawić coś, gdzie można by się schować od mrozu i wiatru.
Prosi  również  o  usunięcie  wiatrołomów,  które  leżą  na  zejściu  z  przystanku 
kolejowego na ulicę Lompy.

Radny Henryk Dyrbuś wygłosił podziękowania dla Dyrektor OPS Celiny Cymorek 
oraz wszystkich pracowników OPS. (zał.)

Radny Grzegorz Płonka podziękował za remont Szkoły Podstawowej Nr 1, za starą 
nową szkołę. Za parę dni jest jej uroczyste otwarcie. W dobie takiego kryzysu i wielu 
propozycji  radnych  ta  inicjatywa  spotkała  się  z  takim  ogromnym  poparciem. 
Podziękował  również  za  działania  zmierzające  w  kierunku  pozyskania  inwestora 
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i poszerzenia rynku pracy, dzięki czemu młodzi ludzie być może pozostaną w kraju. 

Radny Bogdan Knopik powiedział, że dla niego uchwalony budżet jest wyjątkowy, 
ponieważ  jest  rok  2014  przed  nami.  Pamięta  rok  2010,  kiedy  nie  głosował 
za budżetem, kiedy przyszedł Burmistrz i mówił o tych wszystkich cięciach, które nas 
muszą  czekać  bo będzie  rok  2014.   Minęły  trzy lata  i  przez ten  czas udało  się 
Burmistrzowi to osiągnąć. Był on niezadowolony, ponieważ nie wiedział dlaczego są 
takie  cięcia,  takie  redukcje  z  w  zatrudnieniu.  Nigdy nie  zapomni  jak  trzeba  było 
w  ZDiSku  zdjąć  750  tys  z  wynagrodzeń,  był  to  szok.  Jednak  ta  filozofia  nas 
szczęśliwie do dzisiaj  doprowadziła,  bo te  wskaźnik,  które teraz czyhają są duże 
gorsze od tych,  które były do tej  pory.   Są one wrażliwe na każdy ruch i  trzeba 
uważać w kolejnych budżetach żeby one dobrze wypadły. Bo gdyby narzucono nam 
nadzór wiele zadań nie miałoby miejsca, musimy się przed tym bronić.  Cieszę się,  
że te wskaźniki są dzisiaj bezpieczne. 
Poprosił Burmistrza aby powiedział coś więcej na temat koksowni i kopalni. 

Burmistrz GiM  podziękował za tą refleksję.  Natomiast jeżeli  chodzi  o Koksownię 
to cały czas jesteśmy na rozdrożu.  Jest nieliczna grupa, która robi  wszystko aby 
tą  Koksownię  zamknąć.  Jeżeli  ta  Koksowania  zostanie  zamknięta  to  jednym 
z argumentów będzie to co mówi ta wąska grupa, ze to jest zakład, który szkodzi 
środowisku. Niestety sytuacja dzisiaj jest poważniejsza, dlatego, że jest tzw. kryzys 
gospodarczy. Czyli brak zbytu na węgiel, brak zbytu na koks, czym w konsekwencji  
może być  zamknięcie  zakładu.  Ponadto chodzi  tu  o  politykę  realizowaną dziś  na 
poziomie  JSW,  która  stworzyła  grupę  polskiego  koksu  i  to  co  dotyczy  naszej 
Koksowni w dużej mierze zależy od decyzji JSW. Poza tym żeby Koksownia musi 
funkcjonować musi przejść kapitalny remont.  Problem polega na tym, że nie mówi  
się o remoncie a o tym, że ma powstać nowa bardzo nowoczesna Koksownia. I na to 
potrzebne  są  środki  zewnętrzne,  poza  kapitałowymi  JSW  i  o  te  środki  JSW  się 
starała. Znalazła się nawet na trzecim miejscu listy rankingowej, jednak jak przyszło 
do  podziału  środków  to  koksownia  znalazła  się  na  pierwszym  miejscu  listy 
rezerwowej.  W związku z tym jest pewne niebezpieczeństwo, że z tą Koksownią 
w dalszej perspektywie  może się coś stać. 
Jeżeli chodzi o Karbonię  to zmieniła się filozofia z upadowej na szybową i to co  
zostało  przygotowane  dzisiaj  jest  usuwane.  Rok  2018,  kiedy  zakład  powinien 
wydobyć pierwszą tonę węgla, jest nierealny. Czas pokaże, najbliższe miesiące będą 
decydujące. Na razie cieszymy się z małych kroków, które robi Karbonia dla naszej 
gminy. Odprowadza podatki, wspomaga szkolnictwo górnicze, finansuje wypłaty na 
zabezpieczenia szkód górniczych. 

Radny  Edward  Kucharczyk  złożył   do  Dyrektora  ZDiSK  wniosek  pisemny 
o następującej treści:
Zwracam się z prośbą o wyrównanie odcinka ul. Granicznej, łącznik od ul. Granicznej 
do ul. Powstańców.
   
Radny Stanisław Breza złożył  wniosek pisemny o następującej treści:
Proszę o informacje na niżej podane pytania:

1. Rozliczenie  dotacji  z  tytułu  dofinansowania  izby  wytrzeźwień  w  Zabrzu 
za 2013 rok.
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2. Na  co  i  w  jaki  sposób  zostały  wydane  środki  na  przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w 2013 roku.

3. Ile  wydano na dofinansowanie  za  2013 rok  na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków oraz na usuwanie azbestu.

4. Ile dzieci korzystało z przedszkoli poza terenem naszej gminy i jakie środki 
finansowe przeznaczono na ten cel.  

5. Czy w 2013 roku udzielono ulgi  osobom fizycznym i  prawnym w zakresie 
podatku  od  nieruchomości,  rolnego,  leśnego,  środków transportu  i  innych. 
Jeżeli tak to w ilu przypadkach i na jaką kwotę. 

   
Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim 
za udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
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