
Protokół Nr XXVI/08 

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 29 sierpnia 2008 r., 

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach.

 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  radny  Marek  Profaska  dokonał  otwarcia  XXVI  sesji  
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich Radnych, 
Sołtysów,  Przewodniczących  Rad  i  Zarządów  Dzielnic,  Burmistrza,  Zastępców  Burmistrza 
pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

Ustawowy  skład  Rady  liczy  21  radnych.  W   Sesji  brało  udział  15  radnych,  nieobecność 
usprawiedliwili radni: Andrzej Jarmundowicz, Bogdan Knopik, Marek Paluch, Grzegorz  Płonka, 
Krzysztof Rak, Albin Szweda.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Marek Profaska stwierdził  na podstawie listy obecności,  że 
w  sesji  bierze  udział  wymagana  liczba  Radnych  stanowiąca  quorum  do  podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Przewodniczący  zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dot. zmiany 
statutu gminy i miasta, który po wprowadzeniu poprawek radnych zostanie ujęty na kolejnej sesji.
Wniosek został przyjęty przy 11 głosach „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących”.
  
Następnie zgłosił wniosek o ujęcie w porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Mostowa 4 w Czerwionce-
Leszczynch złożonej  na  Burmistrza Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny – na 
wniosek Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami,

2) udzielenia  pomocy finansowej  Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez 
Zarząd  Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach 
wojewódzkich, 

oraz zmiany w treści następujących projektów uchwał, ujętych w porządku:
1)  wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem, 

       2)  zmian w budżecie,

 wniosek został przyjęty przy 14 głosach „za”.
  
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z dokonanymi zmianami:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.06.2008 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
    i działalności.

5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) rozpatrzenia  skargi  Zarządu  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Mostowa  4  w  Czerwionce-
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Leszczynach złożonej na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
2) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom,
3) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom,
4) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom,
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej  oraz wyrażenia zgody 

na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
6) w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  z  dotychczasowymi  najemcami  umów najmu 

gruntu zajętego pod garaże usytuowane przy ul. 3 Maja 13 w Czerwionce-Leszczynach,
7) zmian  w  Uchwale  Nr  III/15/98  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia 

23  kwietnia  1998  r.  w  sprawie  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  mienie 
komunalne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

8) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  w  trybie  bezprzetargowym  umowy  użyczenia  lokalu 
mieszkalnego z Powiatem Rybnickim,

9) przystąpienia  do  projektu  systemowego  „OPS  i  Twoja  aktywność  ku  integracji” 
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,

10) ustalenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy 
i miasta Czerwionka – Leszczyny oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze 
półrocze,

11) procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu,

12) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd 
Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich

13) zmiany stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 
2008 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

14) zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok.

  8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
  9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu  z sesji w dniu 27 czerwca 2008 r. 

Radny Adam Kapias stwierdził, że protokół w formie pisemnej ukazał się w dniu dzisiejszym 
i czas nie pozwala na zapoznanie się z jego treścią. Zwrócił się o terminowe, tak jak to zgłaszano 
na ostatniej sesji, sporządzanie protokołu.
Radny Antoni Bluszcz poinformował, że otrzymał treść protokołu e-mailem. 
Radny Adam Kapias dodał,  że  zgodnie  ze  statutem protokół  powinien  być  sporządzony dwa 
tygodnie przed sesją.
Radny Waldemar Mitura wyjaśnił, że we wtorek dzwonił i pytał o protokół pani powiedziała, że 
protokół jest przygotowany i jak będzie na komisji to może się z nim zapoznać. Okazało się, że 
protokół jeszcze nie jest gotowy i po komisji, kiedy się śpieszył chciano mu tylko na monitorze 
pokazać jego wypowiedzi. Uważa, że to nie jest gotowy protokół. Protokół powinien być w całości 
a e-maila nie posiada.
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Protokół  z sesji 27 czerwca 2008 r. został przyjęty przy 9 głosach „za”,  5 „wstrzymujących”.

Ad. 4
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  
i działalności  przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)

Burmistrz poinformował, że 15 sierpnia br. Gminę dotknęła w skutkach wichura, która uszkodziła 
budynki  mieszkalne,  budynki  gospodarcze  a  także  zasiewy,  były  także  uszkodzenia  mienia 
gminnego,  substancji  drogowej  oraz  drzew.  Zorganizowano  wszelką,  możliwą  prawem pomoc 
i  akcję  służb  gminnych,  szczegóły  przedstawi  Naczelnik  Wydziału  ZKO.  Podkreślił,  że   to 
wszystko co z punku widzenia możliwości gminy mogło być zrobione, zrobiono. W różny sposób 
przedkłada się to na rzecz osób dotkniętych żywiołem. Informacje medialne dot. pomocy różnie 
były  odbierane  przez  mieszkańców,  szczególnie  tych  dotkniętych  żywiołem.  Powołano  dwie 
komisje,  jedną  działającą  w obszarze  pomocy społecznej  i  tu  poprzez  Wojewodę,  z   ramienia 
rządowego jest możliwość uzyskania pomocy do 10 tys. zł. - komisja składa się z pracowników 
OPS i  Wydz.  ZKO. Drugą komisję  powołano na okoliczność  szacowania  strat,  w skład  której 
musiał  wejść pracownik  OPS,  Wydz.  ZKO oraz  rzeczoznawca,  ta  komisja  po dzień  dzisiejszy 
szacuje straty, pełna informacja w tym zakresie zostanie przekazana mieszkańcom. Podziękował 
wszystkim  pracownikom  Urzędu,  którzy  brali  w  tej  akcji  udział  i  byli  na  zawołanie  przez 
24 godziny, podziękował panu Adrianowi, który te działania koordynował. 
Szerzej omówił również temat dot. budowy kopalni Dębieńsko I, inwestor otrzymał koncesję na 
wydobycie  węgla,  docelowo  planuje  się  zatrudnienie  ok.  2-2,5  tys.  pracowników,  pojawił  się 
również  temat  dot.  reaktywacji  szkoły  górniczej.  W tej  sprawie  są  prowadzone  z  inwestorem 
rozmowy.  Kolejna sprawa to  usprawnienie  ruchu na ul.  Furgoła  i  ul.  Wolności,  szerzej  w tym 
temacie wypowie się Dyrektor Łuc.
W związku z otrzymaniem przez gminę wyróżnienia  w konkursie Modernizacja Roku 2008 za 
zadanie termomodernizacja budynków komunalnych na osiedlu w Leszczynach, podziękował za 
podjęcie tej inwestycji.
Radny Ryszard Jonderko pytał czy wszystkie osoby poszkodowane w wyniku wichury otrzymały 
już wsparcie finansowe.
Burmistrz G i M poinformował, że wszystko jet w trakcie, pomoc materialną otrzymali natomiast 
pomoc finansowa jest w trakcie, trwa szacowanie strat.
Radny Ryszard Jonderko  zwrócił uwagę, że pojawiają się informacje, że osoby poszkodowane 
jeszcze nie otrzymały żadnej pomocy.
Burmistrz G i M  poinformował, że dotyczy to ul. Olchowej Pana Słupika i Pana Domżoła, na 
dzień dzisiejszy monitorują to co wiąże się z budową dachu. Na dzień dzisiejszy poszkodowani 
mogą dysponować również rachunkami, które później rozliczą. Nieprawdą jest, że nie pomagamy 
ale ludzie oczekują z dnia na dzień gotówki, a to jest z punktu widzenia przepisów niemożliwe. 
Radny Ryszard Jonderko pytał  o  ubezpieczenie  majątku  gminnego,  o  czym była  informacja 
w sprawozdaniu. 
Irena  Woźnica  Sekretarz  G  i  M poinformowała,  że  ubezpieczenie  jest  kompleksowe  tj.  od 
kradzieży,  ognia,  odpowiedzialności  cywilnej,  pełny  zakres  łącznie  ze  szkodami  zrobionymi 
w wyniku graffiti,  uszkodzenia przystanków itp. Obowiązuje od 1.09.08 r.,  4.09. jest spotkanie 
z firma brokerską  nt. sposobu zgłaszania szkód.
Radny Antoni Bluszcz pytał czy spółka która będzie budować kopalnię, przewiduje przeniesienie 
swojej siedziby na teren naszej gminy. 
Burmistrz G i M stwierdził, że wcześniej, czy później siedziba tej firmy musi być w Czerwionce, 
tymczasowa siedziba będzie  w tzw.  „Ciosku”.  Koncesję  uzyskała  firma Karbonia  pl.,  w samej 
nazwie  jest  „pl”,  spółka  kapitału  holendersko-amerykańskiego,  której  właścicielem  jest 
Amerykanin czeskiego pochodzenia.  Tu pojawia się pytanie  dlaczego opłaca się to Czechom a nie 
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opłacało się Polakom?  Jak mogło dojść do tego, że wygasła koncesja Kompani na wydobycie 
w kop. „Dębieńsko”? Docierają informacje, pytania - dlaczego godzicie się na kapitał zagraniczny, 
ale czy  ktoś inny póki co chciał zainwestować w tej gminie, to jest 3 mld. zł.
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że 16 sierpnia br. przez część gminy 
przeszła nawałnica, która spowodowała straty w mieniu komunalnym i prywatnym. 
Największe  straty  tj.  9  budynków mieszkalnych,  miały  miejsce  w  Dębieńsku  Starym przy  ul. 
Olchowej i ul. Górniczej. Dopiero 19 sierpnia dotarły informacje na piśmie  ze Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego dot.  powołania  komisji,  stosownym zarządzeniem został  powołana  komisja  do 
szacowania strat na obiektach mieszkalnych, na dziś  rzeczoznawcy zakończyli  szacowanie strat 
i przygotowują dokumentację, najpóźniej we wtorek odbędzie się spotkanie komisji i sporządzony 
zostanie protokół, który zostanie przesłany do Wojewody, bo to Wojewoda przesyła informację do 
Ministra SW i A, który przydziela środki pomocowe dla osób poszkodowanych. Druga komisja 
szacowała szkody na obiektach gospodarczych i  uprawach rolnych.  Nikt  nie  stracił  całkowicie 
możliwości bytowania, po zdarzeniu na miejscu pojawił się również Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, który spisał protokoły w zakresie uszkodzeń we wszystkich obiektach. W akcji brały 
udział  wszystkie  zastępy  OSP,  największe  podziękowania  należą  się   OSP Czerwionka,  OSP 
Dębieńsko Stare  i  Wielkie  oraz OSP Bełk,  które  pomagały praktycznie  przez 3 dni.  Ze strony 
Urzędu rozdysponowano środki związane z zabezpieczeniem obiektów budowlanych tj. dachów, 
dokupiono plandeki, której było 300 m2, teraz posiadamy  1200 m2. Ze strony Urzędu wszystkie 
możliwe  prawem działania  zostały  wykorzystane,  są  na  bieżąco  w  kontakcie  ze  Śl.  Urzędem 
Wojewódzkim i poszkodowanymi.   
Przewodniczący prosił o informacje na temat wydatkowanych środków finansowych oraz strat.
Adrian Strzelczyk poinformował, że szacunkowe straty na budynkach mieszkalnych to ok. 173 
tys. zł.,  na budynkach gospodarczych – 33 tys. zł.   W czasie nawałnicy jeden z rolników tracił 
krowę  o wartości ok. 2,5 tys. zł. Straty na infrastrukturze komunalnej tj. drogi, mosty, wiadukty to 
ok. 5 tys. zł.   Ze środków rezerwy budżetowej wydatkowano ok. 15 tys. zł.  na zakup plandek. 
Kosztów akcji jeszcze nie można określić, gdyż nie spłynęły jeszcze faktury za paliwo.
Piotr Łuc Dyrektor ZD i SK przedstawił  informacje nt.  ustaleń w Urzędzie  Marszałkowskim 
odnośnie planowanej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i ul. Furgoła. Wystąpiono do 
Urzędu Marszałkowskiego o opracowanie koncepcji, która określi możliwości budowy oraz analizę 
finansową przedsięwzięcia.  Dalszy etap polegałby na budowie obwodnicy dla  dz.  Czerwionka, 
jeżeli zadanie byłoby realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, to jest szansa na realizację 
poprzez   utworzenie  nowego  ciągu  drogi  wojewódzkiej.  Ulica  3  Maja  straciłaby  status  drogi 
wojewódzkiej natomiast drogą wojewódzką z nowym przebiegiem byłoby skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym ul. ul. A. Krajowej, Wyzwolenia, Furgoła poprzez odcinek ul. A. Krajowej i aktualny lub 
zmieniony przebieg ul. Nowy Dwór.
Radny  Waldemar  Mitura   pytał  czy  jest  koncepcja  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu 
ul. A. Krajowej, ul. Ks. Pojdy i ul. Czereśniowej w Leszczynach.   
Piotr Łuc Dyrektor ZD i SK – przy okazji uzgodnieni z firmą p. Łukosza podano informację, że 
Zarząd Dróg Powiatowych ma plany rozbudowy tego skrzyżowania i prawdopodobnie powstanie 
tam sygnalizacja świetlna, terminy realizacji nie są znane .
Radny Antoni Bluszcz  pytał odnośnie planowanej obwodnicy, czy to jest powrót do tego co było 
w poprzedniej kadencji. 
Piotr Łuc stwierdził, że mniej więcej tak z tym, że poprzednio miała to być inwestycja prowadzona 
przez gminę, natomiast teraz realizowane miało by to być jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.
Radny Antoni Bluszcz  zwrócił uwagę, że wobec tego dalej przez Czuchów prowadzony byłby 
transport ciężki, czy nie lepiej pomyśleć nad rozwiązaniem omijającym centrum Czuchowa.
Piotr Łuc wyjaśnił, że gro ruchu będzie odbywać się z kopalni w kierunku węzłów autostrady i ten 
ruch  zostanie  skierowany obwodnicą,  stąd  nie  powinno to  zwiększyć  natężenie  ruchu a  wręcz 
zmniejszyć. 
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Ad. 5

Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1)   Komisja  Rewizyjna  -  Przewodniczący  radny  Antoni  Bluszcz, poinformował,  iż  na 
posiedzenie Komisji, które odbyło się 27 sierpnia br.  Omówiono wyniki kontroli w KS „Piast” 
Leszczyny  oraz  ustalono  składy  komisji  kontrolnych,  które  przeprowadzą  kontrole  w  LKS 
„Borowik” Szczejkowice, Zarządzie Dzielnicy Czuchów i Sołectwie Bełk.
Radny Adam Kapias prosił o przedstawienie wniosków Komisji.
Radny Antoni Bluszcz poinformował, że Komisja nie podjęła wniosków.

2)   Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju –  Komisja nie odbyła posiedzenia 
przed sesją.

3)    Komisja   Zdrowia   i   Sportu   –   Przewodniczący    radny  Arkadiusz  Adamczyk 
poinformował,  że  na  posiedzeniu  które  odbyło  się  25  sierpnia  br.  Komisja  pozytywnie 
zaopiniowała projekty uchwał dot. użyczenia lokalu Powiatowi Rybnickiemu na utworzenie tzw. 
„domu  rodzinkowego”  oraz  przystąpienia  OPS  do  projektu.  Analizowano  również  poziom 
zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Urzędzie  i  jednostkach  gminnych,  wnioskowano  do 
Burmistrza  o  zintensyfikowanie  działań  w  tym  zakresie.  Ustalono  termin  objazdy  placówek 
oświatowych, pod kątem posiadanej bazy sportowej na 10 września br.  

4)   Komisja  Oświaty  i  Kultury  –  Przewodniczący radny Robert  Kowol poinformował,  że 
posiedzenie Komisji odbyło się 27 sierpnia br. Zapoznano się z następującymi tematami:
projektami  uchwał  na  sesję,  informacją  dot.  przyjętych  kryteriów  przyznawania  dodatku 
funkcyjnego  dla  dyrektorów  szkół  w  nowym  roku  szkolnym,  odpowiedziami  Burmistrza  dot. 
zgłoszonych  wniosków m. in. szkolnictwa górniczego, informacją nt. polityki kadrowej w nowym 
roku  szkolnym.  Zwrócono  się  z  apelem   do  Rad  Dzielnicy  Czerwionka  Centrum 
i Czerwionka Karolinka oraz Komisji Promocji o podjęcie działań w celu wydania monografii – 
wydawnictwa książkowego nt. Czerwionki.

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – wz.  Przewodniczącego radny 
Hubert Piech poinformował, iż posiedzenia Komisji odbyło się  25 sierpnia br. 
Komisja  zapoznała  się  z  materiałami  na  sesję  Rady  Miejskiej  branżowo  dotyczącymi 
działalności  Komisji,  pozytywnie  zaopiniowano  projekty  uchwał  dot.  działalności  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, rozpatrzono prośbę mieszkańców ul. Wolności 46 dot.  remontu dachu 
oraz  wymiany przyłącza  wodociągowego,  w  tym zakresie  podjęto  dwa  wnioski  dot.  realizacji 
powyższych zadań  skierowane do ZGM i PW iK.

6)  Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Przewodniczący 
Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 sierpnia br. 
Na posiedzeniu rozpatrywano skargę Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na Burmistrza – Komisja 
postanowiła  uznać  skargę  za  bezzasadną.  Zapoznano  się  z  projektami  uchwał  do  których  nie 
zgłoszono  uwag.  Zapoznano  się  również  z  informacją  Naczelnika  Wydz.  ZKO  nt.  strat  jakie 
spowodowała wichura.

Burmistrz G i M zabrał głos w sprawie zgłoszonej skargi – nieprawdą jest, że nie było odpowiedzi 
na pismo, taka odpowiedź jest. Następnie powiedział kilka słów na temat czy Burmistrz w temacie 
strat wody coś robi, czy nie.  Skarga tak faktycznie dot. jednej wspólnoty i sporu który jet związany 
z wyliczeniami strat i zapłatą za te straty w okresie  2 lat kiedy to zamontowano w tej wspólnocie 
wodomierze,  z  którymi  nie  zgadzają  się  władze  tej  wspólnoty.  Od  momenty  kiedy  został 
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burmistrzem do czasu posiedzenia Komisji zrobił wszystko co było możliwe z punktu widzenia 
zarządzającego,  żeby problem strat  wody rozstrzygnąć i  ten problem rozstrzygnięto,  zmieniono 
wodomierz,  który  dziś  pokazuje  straty  dopuszczalne,  jeżeli  chodzi  o  certyfikat  wodomierzy. 
Problem dotyczy faktu, że z jakością wodomierzy nie zgadza się część wspólnoty i chce założyć 
wodomierz, który wg tych osób odpowiada ich potrzebą. Nie jest znawcą wody ale w PW i K 
zatrudnia fachowców i ich będzie rozliczał za to. Dał polecenie szefowi firmy aby udowodnił, że 
ma rację, robiąc to co zrobił w tej  wspólnocie w sprawie wody. Jeżeli racji nie będzie miał to 
wyciągnie konsekwencje w stosunku do pracownika.  Być może sprawa zakończy się w Sądzie 
i wtedy wyrok Sądu będzie wyrocznią.

7) Komisja Statutowa – Przewodniczący radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenia 
odbyło  się  1  lipca  br.  Komisja  zapoznała  się  ze  zgłoszonymi  propozycjami  zmian  statutów 
jednostek  pomocniczych  gminy,  ustaliła  iż  kolejne  posiedzenie  odbędzie  się  27  sierpnia  br.  te 
jednak z powodu braku quorum nie odbyło się. 

8) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 
Przewodniczący  radny  Ryszard  Jonderko  poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się 
26 sierpnia  br.  Na posiedzeniu  omówiono projekty uchwał  w zakresie  dot.  branżowo Komisji. 
Szczegółowo  omówiono  aktualizację  Programu  Ochrony  Środowiska  na  lata  2003  –  2015 
w zakresie harmonogramu zadań. Poruszono sprawę dzikiego wysypiska w Czuchowie, podjęto 
wniosek  aby  teren  ogrodzić.  Dyskutowano  również  tematy  dot.  likwidacji  barszczy 
Szostakowskiego,  wykupu  drogi  dojazdowej  do  boiska  w  Przegędzy  oraz  tworzenia  ścieżek 
dydaktycznych. 

9)   Komisja Budżetu i Finansów –Wiceprzewodniczący radny Józef Szczekała poinformował, 
że posiedzenie Komisji odbyło się 27 sierpnia br.  Na posiedzeniu omówiono projekty uchwał na 
dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, które pozytywnie zaopiniowano .

10)  Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i  Autonomii Śląska” – Przewodniczący radny 
Bernard  Strzoda  poinformował,  że  na  posiedzeniu  w dniu  27  sierpnia  br.  członkowie  Klubu 
omówili materiały na dzisiejszą sesję Rady. Klub zgłosił wniosek o wycofaniu z porządku obrad 
sesji, projektu uchwały w sprawie zmian statutu gminy.

11)   Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  –  Przewodniczący  radny  Adam  Kapias 
poinformował, że członkowie Klubu na spotkaniu w dniu 28 sierpnia br.   zajęli się  problematyką 
dotyczacą projektów uchwał na sesję. W zakresie projektu uchwały w sprawie sprzedaży zamku 
w Palowicach, Klub Radnych generalnie jest przeciw sprzedaży majątku stanowiącego dziedzictwo 
kulturalne naszego regionu, natomiast jeżeli ta sprzedaż miałaby przywrócić temu obiektowi jego 
dawny blask, to być może tego rodzaju zbieg miałby jakąś szansę powodzenia. Uważają jednak, że 
raczej należałoby poszukać możliwości finansowania tego rodzaju zadania, nie małego, z funduszy 
zewnętrznych. W zakresie projektów uchwał dot. procedur uchwalania budżetu,  w jakiś sposób 
przypominają  one  uchwały  podjęte  przez  inne  samorządy,  ale  dobrze  się  stało,  że  takie 
uporządkowanie ma miejsce.  Natomiast  w projekcie  uchwały w sprawie procedury uchwalania 
budżetu proponowano aby wprowadzić pkt 7 mówiący o organizacji sesji przedbudżetowej,  tego 
rodzaju spotkanie byłoby uzasadnione. Do pozostałych projektów uchwał nie było większych uwag 
i je zaakceptowano. W związku z zaproszeniem na pielgrzymkę samorządowców, proszono aby 
takie zaproszenia wcześniej docierały, bo otrzymano je praktycznie w dniu pielgrzymki.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że zaproszenie późno zostało dostarczone do Urzędu.
Radny Adam Kapias wracając  do  informacji  z  działalności  Klubu powiedział,  że  stanowisko 
Klubu w sprawie protokołu z sesji już przedstawił. Klub prosił  ZD i SK i ZGM o przygotowanie 
sprawozdania  za  I  półrocze.  W kwestii  dot.  Programu  Ochrony Środowiska,  dość  obszernego 
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materiału,  padła  propozycja   żeby z  uwagi  na  obszerność  materiału,  nie  każdy ma  dostęp  do 
internetu, aby Biuro Rady na indywidualne wnioski radnych mogło to udostępnić. Poinformował, 
że na etapie prac nad projektem budżetu będą proponowali pewne rozwiązania dotyczące sposobu 
rozdziału środków   na poszczególne sołectwa i dzielnice. Złożą również projekt obniżenia kosztów 
w zakresie korzystania z energii elektrycznej. Dyskutowano również sytuację na linii autobusowej 
194, w których kursach nastąpiły jakieś problemy, proszą i informację na ten temat. Uważają, że 
linia ta jest konieczną, dobra linią a dotarły informacje o zadłużeniu gminy wobec tej linii. Ostatnia 
kwestia  to  sprawa  klas  górniczych  czy  reaktywacji  szkoły  górniczej.  Wydaje  się,  że  sprawa 
eksploatacji to jest kwestia dwóch kadencji do przodu, o tym trzeba myśleć ale trzeba pamiętać też 
o tym, że szkolnictwo zawodowe to jest rzecz Powiatu, nie można oczywiście pozostać bez reakcji, 
rozmów, wyczucia oczekiwań, przede wszystkim ze strony inwestora, czy on będzie w ogóle takie 
zapotrzebowanie  zgłaszał.  Zwrócono  się  również  o  informacje  nt.  kanalizacji   czy  środki 
zaplanowane w WPI  na 2008 r. zostały już wykorzystane ? Jeżeli tak to w jakim zakresie, jest 
bardzo ważne aby to zadanie było w terminie realizowane, aby można było przystąpić do realizacji 
kolejnych etapów, tego najważniejszego zdaniem Klubu, przedsięwzięcia gospodarczego. 
Burmistrz G i M poinformował, że kwestie dot. linii 194 przedstawi Naczelnik Kulesa, następnie 
odniósł się do kwestii sprzedaży zamku w Palowicach. Stanowisko  wszystkich radnych, nie tylko 
radnych Wspólnoty Samorządowej, jest jednoznaczne, źle jest jeżeli sprzedaje się   majątek gminy, 
a tym bardziej jeszcze zabytek. Na przełomie 18 lat kiedy działa w samorządzie, ciągle o tym się 
mówi,  w międzyczasie  udało się wyremontować dach, rynny, dać szansę życia temu obiektowi, na 
dzień dzisiejszy to już zostało zdekapitalizowane.  Był  opór mieszkańców sołectwa, którzy żyją 
razem  z tą budowlą. Opór został złamany, złagodzony jednoznacznym stanowiskiem  na Zebraniu 
Wiejskim, gdzie społeczność dała przyzwolenie Burmistrzowi,  aby oddać obiekt w godne ręce. 
Opracowana koncepcja dla zamku  zakłada realizację zadań, które z punktu widzenia społecznego 
będą odpowiadać mieszkańcom sołectwa i gminy, pod tym warunkiem oddadzą go w obce  ręce. 
Damy mu nowe życie, gminy nie stać na remont i utrzymanie, szkoda ale nie ma na to środków. 
Jeżeli  chodzi  o  szkolnictwo  zawodowe  to  jest  możliwe  dziś  do  realizacji  i  będzie  również 
możliwość praktycznej nauki zawodu, są po rozmowach z inwestorem, który jest zainteresowany 
aby takie klasy otworzyć, ale oczywiście jest to zadanie Powiatu.
Krzysztof  Kulesa  Naczelnik  Wydz.  GK poinformował,  że  zmiany  w  funkcjonowaniu 
komunikacji zbiorowej nastąpiły od 1 sierpnia br., przez likwidację linii okrężnej – Szczejkowiec-
Palowice-Czerwionka. Od 1 września br.  zostanie wyprowadzony nowy rozkład jazdy na linii 194, 
który dość znacznie ogranicza ilość autobusów kursujących na trasie Leszczyny – Gliwice. 
Wynika  to  z  kosztów,  na dziś  dość znacznych a  od 1 września,  jeszcze większych.  Linię  194 
obsługuje KZK GOP, który podjął  decyzję o zoptymalizowaniu kursów i ograniczeniu kosztów 
utrzymania.  Badania  napełnień  prowadzone na linii  wskazały na  zmniejszającą  się  liczbę  osób 
korzystających.  Po wprowadzeniu nowego rozkładu 2,3 miesiące będzie okres próbny w czasie 
którego spływać będą wnioski, informacje  na temat funkcjonowania linii, zostanie to wszystko 
zebrane i na tej podstawie wypracowany będzie taki rozkład jazdy, który zadowoli i  pasażerów 
i tych którzy dopłacają.
Radny Adam Kapias pytał kiedy przeprowadzono badania napełnień.
Krzysztof Kulesa poinformował, że miało to miejsce w okresie wiosennym.
Radny Adama Kapias pytał kiedy zapadła decyzja o zmianie ilości kursów szczególnie, że zmiany 
nastąpią z początkiem roku szkolnego.
Krzysztof Kulesa wyjaśnił, że pierwsze 2,3 miesiące to będzie okres próbny. Wprowadzone od 
1.09.br. zmiany przewidują zmniejszenie kursów o 40%.
Radny Waldemar Mitura poinformował, że już teraz dochodzą sygnały mieszkańców, część osób 
dojeżdża  linią  194 do pracy do Szczygłowic,  czy jest  szansa  aby gdy będzie  zapotrzebowanie 
przywrócić kursy w przynajmniej 70%.
Krzysztof Kulesa stwierdził, że cięcia są drastyczne ale jest 2,3 miesiące na obserwację.
Radny Antoni  Bluszcz zwrócił  uwagę,  że  od  1  września  w Czuchowie  nikt  nie  wsiądzie  do 
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autobusu,  już wcześniej  studenci i  uczniowie mieli  problem z wejściem do autobusów bo były 
przepełnione. Zmiana rozkładu jazdy powoduje, że Czuchów będzie odcięty od świata, bo innego 
połączenia  tam nie  ma.  Od czasu  kiedy rozwieszono  nowe rozkłady ma  bez  przerwy sygnały 
w tej sprawie, to są nasze dzieci, nasi studenci i trzeba im pomóc.
Przewodniczący zwrócił  uwagę,  że  optymalizacja  polegać  powinna  na  wprowadzeniu 
dodatkowych kursów, wtedy kiedy są pełne napełnienia. 
Radny  Antoni  Bluszcz dodał,  że  w  Czuchowie  większość  młodzieży  wybiera  szkoły  średnie 
i uczelnie w Knurowie i Gliwicach, jak ma dojechać ta młodzież.
Radny  Alojzy  Waniek stwierdził,  że  linia  194  musi  kursować,  nie  należy  czekać  ale  już 
w październiku podjąć decyzje aby w tym okresie najbardziej potrzebnym kursowały autobusy co 
30 minut, można od tego odejść kiedy są luzy. Nie można odbierać jedynego dojazdu młodzieży 
w kierunku Knurowa i Gliwic.
Radny Adam Kapias  zwrócił uwagę, że to nie jest optymalizacja, gdyż optymalizacja to byłoby 
zwiększenie kursów, rozłożenie ich w stosownym czasie, zmniejszenie o 10% ale nie zmniejszenie 
o 40%.
Krzysztof Kulesa wyjaśnił, że mówiąc o optymalizacji miał na myśli obserwację w wyniku której 
podjęte zostaną stosowne wnioski.
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że z posiadanych informacji najbardziej pokrzywdzeni będą 
mieszkańcy Stanowic,  bo  ma tam być  1 lub  2  kursy,  problem będą  mieć  też  dojeżdżający do 
Szczygłowic. A wszystko zaczęło się stąd, że to sami kierowcy podobno mówią do pasażerów, że 
gmina nie wywiązuje się  w stosunku do ich pracodawcy.
Krzysztof Kulesa wyjaśnił, że to nie jest prawdą.
Burmistrz – jeżeli ktoś przeczytał przedostatnie „Nowiny” to takie informacje może mieć, gdyż 
pojawił się tam artykuł sprzed roku, kiedy mówiło się o problemach MZK, dziś może powiedzieć 
a jest członkiem Zarządu tego Związku, że problemów nie ma. Chodzi tu o możliwości określone 
budżetem  MZK  i  KZK  GOP,  bo  linia  194  to  nie  jest  MZK  ale  KZK  GOP,  którego  koszty 
zdecydowanie wzrosły. Dopłata, dotacja do 1 wozokilometra jest tam zdecydowanie większa  niż 
ustalono. Dziś koszty są zdecydowanie większe. Na wszystkie linie w MZK, które do tej  pory 
obsługiwał V-bus rozpisano przetarg, do którego zgłosiły się dwie firmy. Okazało się, że na kwotę 
ustaloną w przetargu 28 mln. zł.,   firmy proponowały 32 i 34 mln. zł. Takie w tej chwili są koszty 
w porównaniu z możliwościami budżetowymi, koszty zdecydowanie wzrosły z powodu wzrostu 
cen  paliwa.  Musi  rozpocząć  się  dyskusja  nt.  optymalizacji  transportu  pasażerskiego na  terenie 
naszej  gminy,  poprzez  szukanie  takiego  rozwiązania,  gdzie  pasażer  nie  będzie  poszkodowany. 
Rzeczywiście były linie gdzie nie było napełnień i to trzeba zlikwidować, natomiast tu gdzie są 
przepełnione linie to trzeba je zoptymalizować tzn. dodać a nie ująć, ale możliwości finansowe na 
dziś są takie a nie inne.

Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
 
1) pisma Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały oraz 
zmiany treści  dwóch projektów,

2)  pismo  Stowarzyszenia  Odnowy  i  Rozwoju  Wsi  Stanowice  w  sprawie  informacji  na  temat 
zamierzeń gminy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie odczytywać treści 
projektów uchwał, za wyjątkiem uchwał zawartych w pkt. 1 i 12, które zostały wprowadzone do 
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porządku obrad na dzisiejszej sesji oraz pkt. 8 i 14, które zostały zmienione, tylko zgłaszać wnioski 
lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały.

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”  - głosowało 15 Radnych. 

1)  Henryk  Dyrbuś  Przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy 
z  Samorządami przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej Mostowa 4 w Czerwionce-Leszczynach, złożonej na Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że z treścią uchwały się zgadza ale prosił aby rozpatrzyć treść 
uzasadnienia,  aby  pominąć  w  pkt  2  i  pkt  3  zapis  „Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej”,  gdyż 
wykonawcą uchwał Wspólnot jest Zarząd Wspólnoty a nie ZGM. 
Zbigniew Pławecki Radca Prawny  wyjaśnił, że możliwość składania wniosków ma każdy radny, 
natomiast  to  jest  uzasadnienie  Komisji  Prawa,  którego  treść  była  wypracowana  na  Komisji, 
powstała ona w oparciu o ustalenia które Komisja poczyniła w ramach badania skargi.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że o ile pkt 2 mógłby pozostał, to wnioskuje o wykreślenie z pkt. 
3 zapisu „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”, gdyż ZGM nie jest zarządcą.
Marian Uherek  Dyrektor ZGM wyjaśnił,  że  ZGM jest  zarządcą,  reprezentuje  zarządcę  jako 
dyrektor ale jednocześnie ma dodatkowe uprawnienia jako zarządca posiadający wspólnoty. 
Radny Alojzy Waniek podtrzymał swój wniosek  w zakresie pkt 3 uzasadnienia uchwały.
Wniosek 5 głosami „za”, 9 „przeciw”, 1 „wstrzymującym” został odrzucony. 

Uchwała  Nr XXVI/254/08 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Zarządu  Wspólnoty  Mieszkaniowej 
Mostowa 4  w Czerwionce-Leszczynach,  złożonej  na  Burmistrza  Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny została podjęta przy 10 głosach „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujących”. 

2) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowym najemcom, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVI/255/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowym najemcom, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.

3)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowym najemcom, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVI/256/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowym najemcom, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.

4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVI/257/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.

5)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej 
zabudowanej  oraz wyrażenia  zgody na obniżenie  bonifikaty od ceny nieruchomości,  zgłoszono 
następujące uwagi:

Radny Alojzy Waniek pytał co przemawiało za tym , iż została obniżona bonifikata z 50% na 
20%, jest to dość potężna kwota, która schodzi w dół.
Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. G i R wyjaśniła, że bonifikata przysparza gminie pieniędzy, gdyż 
nie będziemy stosować bonifikaty 50% lecz 20%.
Radny  Adam  Kapias  pytał  po  co  w  ogóle  stosuje  się  jakieś  bonifikaty,  jaka  była  intencja 
zastosowania 20% bonifikaty. 
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Ilona Cyroń poinformowała, że ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że jeżeli jest obiekt 
wpisany do rejestru zabytków to można zastosować bonifikatę, która wynosi 50%, Rada może albo 
podnieść, albo obniżyć bonifikatę.
Radny Adam Kapias proponuje 0% bonifikatę.
Ilona Cyroń wyjaśniła, że to jest propozycja, jeżeli Rada uzna inaczej to tak będzie.
Radny Ryszard Jonderko pytał ilu jest chętnych do nabycia tej nieruchomości.
Ilona  Cyroń –  w  tym  momencie  tego  nie  wiadomo,  gdyż  ogłoszony  będzie  przetarg 
nieograniczony, do którego może przystąpić nieograniczona liczba nabywców.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny poinformował, że zgodnie z ustawą nie może być bonifikaty 
0%, to może być 1%, ale nie 0%.
Radny Adam Kapias – zgłosił wniosek o ustalenie bonifikaty w wysokości 1%.
Przewodniczący prosił o informację nt. bonifikaty.
Ilona Cyroń wyjaśniła,  że  jest  to  propozycja.  Uznano,  że  ze  względu  na  stan  obiektu  należy 
przyjąć  taką  bonifikatę  aby  obie  strony  były  zadowolone,  my  mamy  większą  kwotę  o  30% 
natomiast nabywca również będzie zadowolony a nakłady które będzie musiał ponieść będą dojść 
znaczne, z uwagi na to, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków są to dodatkowe obostrzenia.
Burmistrz stwierdził, że burmistrz ma dbać o dochody gminy, na dziś przepis pozwala i Rada ma 
prawo podjąć decyzję o wysokości bonifikaty. Wartość szacunkowa jest 560 tys. zł./netto, po 20% 
bonifikacie to 448 tys. zł., wysokość bonifikaty to 112 tys. zł. Z uwagi na to, że widzi tu więcej 
polityki niż intencji, prosi Radę o 1% bonifikatę.
Zbigniew  Pławecki poinformował,  że  z  uwagi  na  to,  iż  jest  wniosek  Burmistrza,  jest  to 
autopoprawka, stąd wniosek nie musi być głosowany.

Uchwała  Nr  XXVI/258/08 w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej 
zabudowanej oraz wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomość, została podjęta 
przy 10 głosach „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujących”.

6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami 
umów  najmu  gruntów  zajętych  pod  garaże  usytuowane  przy  ul.  3  Maja  13  w  Czerwionce-
Leszczynach, uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  XXVI/259/08 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  dotychczasowymi 
najemcami  umów  najmu  gruntów  zajętych  pod  garaże  usytuowane  przy  ul.  3  Maja  13 
w Czerwionce-Leszczynach , została podjęta  przy 14 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.

7) Do projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/15/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach  z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 
mienie komunalne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  XXVI/260/08 w  sprawie  zmian  w  Uchwale  Nr  III/15/98  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących  mienie  komunalne  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  podjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.

8)  Marian  Uherek  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej poinformował,  że 
w przekazanym projekcie uchwały   nastąpiła zmiana,  nie będzie to  umowa najmu ale umowa 
użyczenia. Faktycznie jeżeli chodzi o finansowanie to nic się nie zmieni, gdyż przekazują ten lokal 
nieodpłatnie Powiatowi, który przeprowadzi tam przebudowę i remont i będą tam mieszkały dzieci 
z domu dziecka.
Wiceprzewodniczący Bernard Strzoda zwrócił  uwagę,  że  lokal  usytuowany jest  na I  piętrze 
budynku  ośrodka  zdrowia  w  Palowicach,  tam  też  mieści  się  biblioteka,  sołtysówka  i  inne 
organizacje,  stąd  ma  prośbę  aby   aby  wyraźnie  oddzielić  wejście  do  mieszkania  od  części 
komunalnej. 
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Marian Uherek poinformował, że projekt przebudowy przewiduje odrębne wejście do mieszkania 
i innych pomieszczeń. 

Uchwała Nr XXVI/261/05  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy użyczenia lokalu mieszkalnego z Powiatem Rybnickim,  została podjęta „jednogłośnie” - 
głosowało 15 Radnych.

9)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  systemowego  „OPS  i  Twoja 
aktywność ku integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr XXVI/262/08 w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  systemowego  „OPS  i  Twoja 
aktywność ku integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.

10) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu  gminy  i  miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  planu  finansowego  instytucji  kultury  za 
pierwsze półrocze, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVI/263/08 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu  gminy  i  miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  planu  finansowego  instytucji  kultury  za 
pierwsze półrocze, została podjęta  „jednogłośnie”- głosowało 15 Radnych.

11)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju 
i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgłaszano następujące uwagi:

Radny Adam Kapias zaproponował aby dopisać do projektu pkt 7 mówiący o tym, że burmistrz, 
czy przewodniczący zwołuje sesję przedbudżetową.
Burmistrz G i M zaproponował zapis, iż debata nt. projektu budżetu może zakończyć się sesją 
przedbudżetową. 
Zbigniew Pławecki Radca Prawny zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
jak i o finansach publicznych, przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji 
organu wykonawczego tj. burmistrza.  Druga kwestia to zapisy ustawy  o samorządzie gminnym, 
określają kompetencje przewodniczącego rady do zwoływanie sesji, jest to decyzja autonomiczna 
i tylko w dwóch przypadkach następuje wyjątek tj. kiedy burmistrz wnioskuje o zwołanie sesji lub 
wniosek składa ¼ składu rady. Regulowanie tych kwestii w tej uchwale może być przez Wojewodę 
w ramach nadzoru potraktowane jako zapis sprzeczny i być unieważnione. 
Burmistrz  G  i  M stwierdził,  że  sesje  przedbudżetowe  były  dobrym  zwyczajem,  w  związku 
z  tym  gwarantuje,  że  z  taką  inicjatywą  do  Przewodniczącego  wystąpi.  Prosił  o  przyjęcie 
proponowanej  treści  uchwały,  natomiast  sesja  przedbudżetowa  będzie  na  jego  wniosek 
proponowana Przewodniczącemu.
Radny  Adam  Kapias zwrócił  uwagę,  żeby  ten  moment  nastąpił  przed  faktem  zakończenia 
przemyśleń  Burmistrza  dot.  projektu  budżetu,  aby  na  sesji  przedbudżetowej  ostatecznie 
wymieniono  wszystkie  poglądy,  sformułowano  wnioski.  Wtedy  Burmistrz  ma  podstawy  do 
tworzenia projektu. 
Teresa  Czajka  Skarbnik  G  i  M zwróciła  uwagę,  że  jeżeli  radni  chcą  ingerować 
w konstrukcję budżetu, to nie mają takich uprawnień. Natomiast sesja przedbudżetowa może mieć 
miejsce między złożeniem przez Burmistrza  gotowego projektu a typowym uchwalaniem budżetu, 
wtedy Rada ma z ustawy prawo do dokonania zmian. 
Radny Adam Kapias – wnioski do projektu budżetu składają radni, jednostki itd. i to wpływa do 
wydziałów  –  to  już  jest  za  późno  na  sesję  przedbudżetową,  która  powinna  odbyć  się  przed 
wpłynięciem tych materiałów.  Burmistrz na podstawie dyskusji na sesji przedbudżetowej orientuje 
się w oczekiwaniach, wtedy Pani Skarbnik opracowuje już gotowy projekt.
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Teresa Czajka zwróciła uwagę, że żadnej konkretnej decyzji na tej sesji przebudżetowej Rada nie 
może podjąć. Jeżeli miałoby to w tym kierunku pójść to muszą być zmienione zawarte w projekcie 
uchwały terminy, bo tych zapisanych nie ma szans dochować. W projekcie przesuwa termin na 
składanie wniosków z 15 na 20 września. Wydziały mają wydłużony termin do 5 października na 
przygotowanie materiałów, od 1 do 31 października ma czas na zebranie tego i  przeanalizowanie 
w stosunku do potrzeb i zadłużenia, następują również rozmowy między Burmistrzem, wydziałami 
i  Skarbnikiem  w  efekcie  czego  konstruowany  jest  projekt  budżetu  do  31  października. 
Do 15 listopada projekt musi być przedłożony Radzie  i do RIO.
Przewodniczący zwrócił się do radnego Kapiasa z pytaniem czy podtrzymuje wniosek, jeżeli tak 
to prosił o jego sformułowanie.
Radny Adam Kapias zgłosił wniosek aby po 20 września, po spłynięciu wszystkich materiałów do 
projektu budżetu, zwołać sesję przedbudżetową.
Wniosek przy 4 głosach „za”, 7 „przeciw”, 4 „wstrzymujących” został odrzucony.

Uchwała  Nr  XXVI/264/08 w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju 
i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny została podjęta 11 głosami „za”, 4 „przeciw”. 

12)  Projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu  Śląskiemu 
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na 
drogach wojewódzkich – przedstawił Piotr Łuc Dyrektor Zarządu Dróg i Służby Komunalne. 
Do projektu uwag nie wniesiono.           
Uchwała Nr XXVI/265/08 w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Województwu Śląskiemu 
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem    na realizację zadań 
na  drogach  wojewódzkich,  została  podjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało 
15 Radnych.

13) Do projektu uchwały w sprawie zmiany stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji  przedmiotowych  na  2008  rok  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  XXVI/266/08 w  sprawie  zmiany  stawek  jednostkowych  będących  podstawą 
kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  na  2008  rok  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.

14)  Teresa  Czajka  Skarbnik  G  i  M   poinformowała,  że  zmiana  projektu  w  stosunku  do 
materiałów  otrzymanych  przez  radnych,  polega  na  ujęciu  w  zmianach  pomocy  finansowej 
Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich.
Do projektu uwag nie wniesiono.        
Uchwała Nr XXVI/267/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok, 
została podjęta  „jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.

Ad. 8 

Informację  o bieżącej  działalności  Straży  Miejskiej przekazano radnym w formie pisemnej 
(zał. do protokołu).
Radny Ryszard Jonderko pytał, w związku ze zmianą siedziby Straży Miejskiej, czy nastąpiła 
również zmiana w numerach telefonów kontaktowych. 
Adam Reniszak Komendant SM poinformował, że numery telefonów pozostały bez zmian.

Ad.  9, 10

Radny Antoni Bluszcz 
1. Zwrócił się z prośbą o jak najszybsze zwiększenie ilości kursów na linii 194.
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2. Zwrócił się z prośbą o wycięcie drzew w pobliżu stacji transformatorowej na ul. Swobody.
3. Zwrócił  się z  prośbą do Dyrektora MOSiR  o wyjaśnienie  zasad na jakich funkcjonują 

drużyny  piłkarskie  finansowane  przez  MOSiR,  z  uwagi  na  zgłoszenia  działaczy 
„Płomienia” Czuchów o demontażu drużyny, poprzez przejście najlepszych zawodników do 
drużyny prowadzonej przez MOSiR.

Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR poinformował, że o zaistniałej sytuacji dowiedział się wczoraj, 
było spotkanie  prezesów, którzy podjęli  pewne ustalenia.  Udzieli  w tej  sprawie odpowiedzi  na 
piśmie ale z posiadanych informacji wynika, że taka była wola rodziców i dzieci, nie było tu żadnej 
agitacji. 
Damian Jankowski Sołtys soł. Szczejkowice zgłosił, że w sierpniu miały rozpocząć się prace przy 
budowie autostrady na odcinku Bełk – Świerklany, mieszkańcy nic nie wiedzą na ten temat, czy 
będą jeździły po drogach ciężkie samochody, jak się zabezpieczyć, tego typu pytania  są zgłaszane. 
Zgłosił  również  wniosek  o  interwencję  Straży  Miejskiej  w  sprawie  uporządkowania  terenu 
położonego w centrum sołectwa, którego właścicielem jest p. Szymura.
Burmistrz G i M poinformował, że jak tylko pojawi się w Urzędzie inwestor, będą informacje na 
temat uciążliwości związanych z budową odcinka autostrady Bełk – Świerklany, zwołane zostanie 
zebranie  mieszkańców  sołectwa.  Na  razie  z  informacji  medialnych  wiadomo  już  kto  jest 
inwestorem, ale w Urzędzie jeszcze się nie pojawił.
Wiceprzewodniczący  Hubert  Piecha  zwrócił  uwagę,  że  spodobał  mu  się  sposób  ustawienia 
stołów w podkowę, zbliżamy się do okrągłego stołu przy którym lepiej dojść do porozumienia.
Radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 8 września 
br. o godz. 15.00.
Radny Waldemar Mitura 

1. Do kogo należy utrzymanie przystanków autobusowych.
2. Jaki jest stan prawny tereny po byłej Biedronce w Leszczynach.
3. Zwrócił  uwagę  na  sprawę  zieleni  na  osiedlu  w  Leszczynach,  po  podziale  ZGK  i  M. 

ZD i SK nie ma wystarczających środków na ten cel a ZGM, nie ma komórki która tym by 
się zajmowała.

Burmistrz  G  i  M wyjaśnił,  że  pogoda  wyjątkowo nie  sprzyja   osobom odpowiedzialnym za 
wykaszanie terenów zielonych. Zmiany organizacyjne również wpłynęły na zaistniałą sytuację. W 
miarę możliwości będą starali się tej sytuacji zaradzić, za problemy mieszkańców z tym związane 
przeprasza.  Sprawę  utrzymania  przystanków  wyjaśni  Dyrektor  Łuc.  Jeżeli  chodzi  o  kwestie 
własności terenu po byłej Biedronce, to teren nie jest gminny, prowadzone są rozmowy, gmina 
chciałaby ten teren przejąć ale do końca nie można ustalić kto jest właścicielem. Próbują trybem 
administracyjnym utrzymać ten teren w stanie niezagrażającym otoczeniu.
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że bieżące utrzymanie przystanków prowadzi Zarząd. 
Starają się je czyścić na bieżąco ale  stało się normą w gminie, że przystanki autobusowe stały się 
śmietnikami. Kosze tam ustawione zapełniane są workami pełnymi śmieci. Jeżeli chodzi o remonty 
to środki są prawie zerowe, w przyszłym roku będą starali  się o większe środki,  umożliwiając 
prowadzenie remontów.
Radny  Waldemar Mitura –  ma  prośbę  do  odpowiednich  służb  w  gminie,  które  zajmują  się 
oświetleniem w związku z tym, iż kilka dni nie działało oświetlenie uliczne w Leszczynach, aby to 
ktoś pilnował i zgłaszał. 
Przewodniczący zwrócił  uwagę,  że takie sytuacje należy zgłaszać do odpowiedniego wydziału 
Urzędu. 
Radny Alojzy  Waniek pytał  o  teren  po  bazie  ZGK i  M przy ul.  Ks.  Pojdy,  po  reorganizacji 
Zakładu  teren  miał  być  sprzedany,  czy  są  zainteresowani  kupnem,  miał  tam  powstać  sklep 
Biedronka.
Burmistrz G i M odpowiedział, że jest zainteresowanie tym terenem, ale nikt nie powiedział, że 
będzie tam Biedronka, rozstrzygnie to przetarg. Na dzień dzisiejszy starają się uporządkować teren 
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i przenieść całą bazę ZD i SK na ul. Polną, ale nie chcą przenosić ze złych warunków w jeszcze 
gorsze. 

Radny Henryk Dyrbuś 
1. Prosił o zwrócenie się do firmy Vatenffal o wykonanie przeglądu linii niskiego napięcia na 

terenie soł. Przegędza, w celu wycięcia konarów drzew rosnących pod linią.
2. Zwrócił  się o wyczyszczenie korytek przy ul.  Korfantego i ul.  Polnej oraz uzupełnienie 

ubytków w drogach asfaltowych.
3. Zabudować lustro na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Powstańców. 

Radny Adam Kapias
1. Jaki  był  koszt  wykonania  tablicy  informacyjnej  o  wykonaniu  zadania   -  kanalizacja 

Leszczyny Stare, kto jest autorem projektu i wykonawcą?
2. Jaki był koszt podobnej tablicy w Czuchowie przy ul. Szyb Zachodni?
3. Jaki jest stan zaawansowania realizacji koncepcji budowy kanalizacji gminy Czerwionka-

Leszczyny (czy jest już koncepcja, co przewiduje, jaki był koszt wykonania)?

Radny Edward Kucharczyk
Wyremontować wiaty przystankowy w Książenicach położone naprzeciw kościoła i obok szkoły.

Radny Józef Szczekała
Ustalić właściciela terenu pomiędzy przepompownią ścieków a blokiem nr 15 na ul. Jana Pawła II 
w Czerwionce i zwrócić się o jego wykaszanie,  jak również dotyczy to pasa zieleni po prawej 
stronie od ul. Parkowej do Przedszkola nr 10. 

Ad. 11

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
insp. Alina Kuśka

14


	Ad. 4
	Ad. 7
	Ad.  9, 10

	insp. Alina Kuśka

