
 Protokół Nr XLIII/14
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 25 kwietnia 2014 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XLIII 
sesji nadzwyczajnej, VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, 
zwołanej na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, która odbyła 
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał Burmistrza, 
Zastępcę Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej, Radnych, Skarbnika i Sekretarza Gminy i Miasta, Naczelników, 
Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, Przedstawicieli Rad i Zarządów 
Dzielnic oraz pozostałych gości. 

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 17 radnych. Nieobecny 
był radny Arkadiusz Adamczyk, radny Henryk Dyrbuś, Leszek Salamon  oraz radny 
Grzegorz Wolny.

Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

na rok 2014,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 
3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych 
odpadów,

zgodnie  z otrzymanymi nowymi  wersjami projektów.

Ad. 2
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 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 komisji łączonej.                                
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 16 głosach „za”- głosowało 16 Radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w sprawie projektów uchwał 
Nr 5,6 i 7 odbyły się konsultacje społeczne, podczas których nie wniesiono uwag. 

1. Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIII/563/14  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, została przyjęta 14 głosami "za" 
i 2  "wstrzymującymi" - głosowało 16 radnych.
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2. Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIII/564/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 14 głosami "za" i 2 głosami 
"wstrzymującymi" - głosowało 16 radnych.

3. Do projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 
ze społecznością lokalną Gminy Cacica w Rumunii, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIII/565/14  w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 
ze społecznością lokalną Gminy Cacica w Rumunii, została przyjęta "jednogłośnie" 
16 głosami "za" - głosowało 16 radnych.

4. Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania  Pawła Kuźmińskiego 
z 11 marca 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XL/527/14 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 stycznia 2014 r., uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIII/566/14  w sprawie rozpatrzenia wezwania  Pawła Kuźmińskiego 
z 11 marca 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XL/527/14 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 stycznia 2014 r., została przyjęta 
"jednogłośnie" 16 głosami "za" -  głosowało 16 radnych.

5. Do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIII/567/14  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów została przyjęta została przyjęta "jednogłośnie" 
16 głosami "za" -  głosowało 16 radnych.

6. Do projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 
sołtys Książenic Marek Szczech zapytał czy uchwalenie tej uchwały będzie 
miało  wpływ  na  nieruchomości  nie  zagospodarowane,  czy  trzeba  będzie 
składać ponownie tą deklarację czy nie.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że dla mieszkańców 
czy innych podmiotów, nie robi to żadnej różnicy. 

Uchwała Nr XLIII/568/14  w sprawie określenia metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, została 
przyjęta została przyjęta "jednogłośnie" 16 głosami "za" -  głosowało 16 radnych.

7. Do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLIII/569/14  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta została przyjęta 
"jednogłośnie" 16 głosami "za" -  głosowało 16 radnych.

8. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o wygaśnięcie trwałego zarządu, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XLIII/570/14  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o wygaśnięcie trwałego zarządu, została przyjęta "jednogłośnie" 16 głosami "za" - 
głosowało 16 radnych.

9. Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla 
obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy 
sołectwa Stanowice, Przewodniczący RM Marek Profaska wyjaśnił, że radni 
muszą przegłosować zgodnie z procedurą wszystkie uwagi wniesione do tego 
projektu uchwały.
Mecenas Paweł Pławecki wyjaśnił, że nie ma konieczności głosowania nad 
uwagami uwzględnionymi, ponieważ zostały one uwzględnione w uchwale.  
Radni  mają  głosować  tylko  nad  uwagami  nieuwzględnionymi.  Pytanie 
w głosowaniu powinno brzmieć "kto jest za nieuwzględnieniem..."

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Uwagi wniesione podczas  pierwszego wyłożenia:
• Uwaga wniesiona przez  Panią Halinę Grabowską, dotycząca rezygnacji 

z odcinka drogi oznaczonej symbolem 04KDD na działkach 1607/112 oraz 
459/113 –  została nieuwzględniona w całości 16 głosami „za”  - głosowało 
16 Radnych.

• Uwaga wniesiona przez Panią Bożenę Szkatuła, dotycząca rezygnacji 
z odcinka drogi oznaczonej symbolem 01KDD na działkach 4765/434 oraz 
4764/434 - została nieuwzględniona w całości  16 głosami „za”  - głosowało 
16 Radnych.

• Uwagi wniesione przez państwa Brygidę i Piotra Pifczyk: 
a) dotycząca podwyższenia maksymalnego wskaźnika zabudowy do wysokości 

zapewniającej możliwość zabudowy działki nr 1669/107, w sposób nie mniej 
korzystny niż określony w planie dotychczas obowiązującym –  została 
nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych,

b) dotycząca wprowadzenia w projekcie planu klauzuli, iż działki budowlane 
wydzielone przed uchwaleniem niniejszego planu mogą mieć powierzchnię 
min. 500m2 -  została nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 
16 Radnych,

c) dotycząca rezygnacji z odcinaka drogi oznaczonej symbolem 02KDD 
na działce 1669/107 -  została nieuwzględniona w całości  16 głosami „za”  - 
głosowało 16 Radnych.
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Uwagi wniesione przez przez Pana Eugeniusza Szymałę:
a) dotycząca zmiany przeznaczenia działki nr 541/105 na tereny z prawem 

zabudowy została nieuwzględniona w części - 16 głosami „za”  - głosowało 
16 Radnych,

b) dotycząca braku zgody na przebieg drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
02KDW przez działkę nr 541/105 została nieuwzględniona w całości 
15 głosami „za” i 1 "wstrzymującym" - głosowało 16 Radnych.

Uwagi wniesione podczas drugiego wyłożenia:
• Uwagi wniesione przez Pana Konrada Żołnierza: 
a) dotycząca ustalenia na terenach oznaczonych symbolem od 01MN do 10MN, 

minimalnej powierzchni wydzielanej działki budowlanej na 650 m2 -  została 
nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych,

b) dotycząca zmiany postanowień § 15 ust. 3 pkt 2 lit. a projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ustalając maksymalną intensywność 
zabudowy na poziomie 0,55 - została nieuwzględniona w części  16 głosami 
„za” - głosowało 16 Radnych,

c) dotycząca ustalonego w projekcie planu wskaźnika zabudowy dla terenów 
oznaczonych symbolem od 04MN do 10MN, według składającego uwagę, 
naruszającego ustalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została 
nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych.

• Uwagi wniesione przez państwa Brygidę i Piotra Pifczyk: 
a) dotycząca wprowadzenia w projekcie planu klauzuli, że działki budowlane 

wydzielone przed uchwaleniem niniejszego planu mogą mieć powierzchnię 
min. 500m2 - została nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 
16 Radnych,

b) dotycząca podwyższenia maksymalnego wskaźnika zabudowy do wartości 
0,44, dla działek budowlanych o powierzchni 500-800m2 wydzielonych przed 
uchwaleniem niniejszego planu - została nieuwzględniona w całości 
16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych,

c) dotycząca wykreślenia pkt. 2.7) § 15 uchwały - została nieuwzględniona 
w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych,

d) dotycząca przywrócenia pkt. 2.3) § 16 uchwały w brzmieniu z wyłożenia 
projektu planu z dnia 07.11.2013 r., ze względu na sposób wprowadzenia w/w 
zmiany do ponownie wyłożonego projektu planu z dnia 04.02.2014 r., który 
według składającego uwagę narusza art. 17 pkt. 13) ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - została 
nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych,

e) dotycząca zmiany zaprojektowanej drogi publicznej klasy D o symbolu 02KDD 
na drogę wewnętrzną z jednoczesną rezygnacją z odcinka tej drogi 
przebiegającego przez działkę nr 1669/107 - została nieuwzględniona 
w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych.

• Uwaga wniesiona przez przez Państwo Urszulę i Romana Kubina, 
dotycząca sprzeciwu do wydzielenia w planie drogi publicznej oznaczonej 
02KD przechodzącej przez działkę 1669/107, ze względu na potencjalny duży 
ruch kołowy w rejonie wylotu na ulicę Strażacką - została nieuwzględniona 
w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych.
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• Uwaga wniesiona przez przez Państwo Izabelę i Mateusza Latacz, 
dotycząca sprzeciwu do wydzielenia w planie drogi publicznej oznaczonej 
02KDD przechodzącej przez działki 1669/107 i 1365/106 - została 
nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych.

• Uwaga wniesiona przez Państwo Eleonorę i Stanisława Buchtę, 
dotyczące sprzeciwu do wydzielenia w planie drogi publicznej oznaczonej 
02KDD przechodzącej przez działki 1669/107 i 1365/106 - została 
nieuwzględniona w całości  16 głosami „za” - głosowało 16 Radnych.

• Uwaga wniesiona przez Panią Bożenę Szkatuła, dotycząca obniżenia 
na terenie 02U dotychczas wymaganego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej z 70% do 10% - została nieuwzględniona w części  16 głosami „za” - 
głosowało 16 Radnych.

Radny Marek Paluch złożył wniosek o zmianę treści uchwały, aby stawkę 
w wysokości 30% zmienić na stawkę w wysokości 10%. 
Wniosek o zmianę wartości procentowej z 30% na 10% został odrzucony przy 
3 głosach "za", 1 głosie "wstrzymującym" i 12 głosach "przeciw" - głosowało 
16 radnych. 

Uchwała Nr XLIII/571/14  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla 
obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa 
Stanowice, została przyjęta 15 głosami "za"  i 1 głosem   "wstrzymującym" - 
głosowało 16 radnych.
Radny Stanisław Breza podziękował radnym za przyjęcie planu. 

10.Do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom 
w zakresie zwolnień z podatku  od nieruchomości w związku z nową 
inwestycją lub na utworzenie nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej 
inwestycji -  na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XLIII/572/14  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie 
zwolnień z podatku  od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub 
na utworzenie nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji -  na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta została przyjęta 
"jednogłośnie" 16 głosami "za" -  głosowało 16 radnych.

11. Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIII/563/14  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, 
została przyjęta została przyjęta "jednogłośnie" 15 głosami "za" -  głosowało 
15 radnych.
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Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski podziękował radnym w szczególności za plan, 
ale również za kwestie związane sprawami tzw. śmieciowymi, dodał, że tu pamiętać, 
że  jeśli  chodzi o śmieci to jest kwestia ustawy. Ustawa jest tak niedopracowana, 
że prawdopodobnie będziemy mieli z nią jeszcze na pewno do czynienia, w związku 
z czym podziękował za zrozumienie i przyjęcie tych projektów uchwał. 
Ponadto poinformował, że w ostatnią środę drużyna "Dębu" Dębieńsko wygrała 
puchar Polski na szczeblu podokręgu Rybnik, pokonując w finale "Jedność" 
Jejkowice wynikiem 2:0.  Pogratulował oraz zauważył, że widać jak procentuje 
wybudowanie obiektu sportowego w Dębieńsku. 

Ad. 3
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął”  posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Profaska
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