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

w dniu 29 sierpnia 2014 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia 
sesji XLVI 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). 

Przewodniczący RM Marek Profaska 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 20 radnych. Nieobecny 
był radny Bogdan Knopik. 

Przewodniczący RM Marek Profaska na wniosek Burmistrza GiM poprosił 
o wprowadzenie  do porządku obrad projektów uchwał  w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, uchwałę do porządku 
obrad wprowadzono jednogłośnie - głosowało 20 radnych, 

2. stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, uchwałę do porządku obrad 
wprowadzono jednogłośnie - głosowało 20 radnych, 

3. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uchwałę do porządku obrad wprowadzono 
jednogłośnie - głosowało 20 radnych. 

Przewodniczący RM Marek Profaska na wniosek Burmistrza GiM poprosił 
o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał  w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, 
uchwałę wycofano jednogłośnie - głosowało 20 radnych,

2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, uchwałę wycofano 
jednogłośnie - głosowało 20 radnych,

3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, uchwałę wycofano 
jednogłośnie - głosowało 20 radnych,

4. wyrażenia zgody  na  obciążenie  nieruchomości  gminnej  służebnością 
drogową, uchwałę wycofano jednogłośnie - głosowało 20 radnych.
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Przewodniczący RM Marek Profaska poprosił o dokonanie autopoprawek 
w projektach uchwał w sprawie:

1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem 

na realizację zadań na drogach powiatowych,
zgodnie  z otrzymanymi nowymi  wersjami projektów.

Ad. 2
Protokół  z sesji  w dniu 23  czerwca 2014 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed 
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XLV/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 
23 czerwca 2014 r. został przyjęty  głosami 18 "za" i 2  głosami "wstrzymującymi" - 
głosowało 20 radnych. 

Ad. 3
Wręczenie nagród w ramach konkursu "Własna firma - lubię to".
Pan Wacław Wrana, z Fundacji Kreatywny Śląsk,  przedstawił cele konkursu, jego 
ideę oraz sylwetki laureatów. Wyjaśnił jakie były kryteria przyznawania nagród. 
Nagrody otrzymali: Pani Agnieszka Groborz - właścicielka szkoły językowej beSmart, 
Pan Jacek Rybka -  właściciel serwisu mechaniki samochodowej oraz Pan Marek 
Szymura -  właściciel pracowni złotniczej "Ametyst". Każdy zwycięzca otrzymał 
nagrodę rzeczową oraz o każdym został zrealizowany reportaż filmowy 
przedstawiający sylwetkę laureata  i  jego firmę. 
Następnie Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski w imieniu władz samorządowych 
złożył zwycięzcom gratulacje. Podziękował im za to co robią i życzył tego, żeby ich 
firmy się rozrastały. Z kolei Przewodniczący RM Marek Profaska wręczył 
nagrodzonym pamiątkowe dyplomy. 

Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od  23 czerwca  2014 roku 
do 29 sierpnia  2014 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 

Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:  
Przewodniczący RM Poinformował, że Komisje odbyły wspólne posiedzenia  przed 
sesją: 
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował, 

że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 26 sierpnia  2014 r. 
Na posiedzeniu  członkowie Komisji omówili materiały na sesję Rady Miejskiej 
oraz  rozpoczęli  prace  związane  z  podsumowaniem  prac  Komisji  Rewizyjnej 
w kadencji 2010-2014.

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło 
się  25 sierpnia 2014 r.  Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty 
uchwał przygotowane przez Wydział Mienia i Geodezji, do pozostałych 
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projektów ujętych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami na temat wydarzeń które 
miały miejsce w podczas wakacji. Omówiono wszystkie te, o których wspomniał 
pan Burmistrz. Ponadto Przewodnicząca Komisji dodała jeszcze, że: 

• po raz trzeci uczeń Szkoły Podstawowej w Przegędzy Paweł Salamon został 
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach, 
gdzie zdobył najwyższą z nagród Grand Prix,

• obchodzono 30-lecie Klubu Kultury Japońskiej w Czerwionce-Leszczynach,
• zakończono pierwszy rok akademicki 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Czerwionce-Leszczynach, 
• trwa realizacja projektu „Senior: enter”, który ma na celu aktywizację osób 

starszych w społeczności lokalnej,
• w ostatnią niedzielę odbyły się Dożynki Powiatowe w Lyskach, gdzie wóz ze 

Stanowic zajął 2 miejsce,
• sołectwo Bełk przystąpiło do konkursu „Piękna Wieś” a sołectwo Szczejkowice 

do konkursu na najlepszą stronę internetową,
• wczoraj z inicjatywy organizacji pozarządowych odbyło się spotkanie 

z Burmistrzem G i M na temat  współpracy z organizacjami pozarządowymi 
z terenu naszej Gminy, Projektu Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok 
oraz planowanego powstania Centrum Organizacji Pozarządowych.

• Poinformowano również, iż 3 września o godz. 15.00 w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym   odbędą się  ostatnie warsztaty związane z opracowaniem 
„Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2020 roku”.
Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się  w  dniu 
26 sierpnia br. W materiałach na sesję nie było  projektów uchwał dotyczących 
spraw branżowych Komisji, do projektów uwag  nie zgłoszono. 
W sprawach bieżących Dyrektor OPS Celina Cymorek przedstawiła i omówiła 
materiały dotyczące funkcjonowania Karty Gminy Dla Dużej Rodziny oraz 
funkcjonowania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 
Radny Arkadiusz Adamczyk wystosował wniosek aby ujednolicić regulamin 
przyznawania Karty Gminy Dla Dużej Rodziny z regulaminem Karty 
ogólnopolskiej, w szczególności w punkcie dotyczącym osób 
niepełnosprawnych. Wniosek został przyjęty  jednogłośnie.
Poza tym pani dyrektor przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania placówek 
wsparcia dziennego w okresie wakacyjnym. 

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu –  Przewodniczący Komisji  radny 
Arkadiusz Adamczyk  poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
27 sierpnia   2014 r. Komisja omówiła projekty uchwał dotyczące spraw 
branżowych Komisji, które zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach 
bieżących Komisja przyjęła wniosek, aby w 2015 roku rozważyć organizacyjne 
i techniczne możliwości poszerzenia repertuaru kina plenerowego w Czerwionce 
i Leszczynach o seanse dla dzieci. 

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Grzegorz Płonka  poinformował,  że posiedzenie Komisji odbyło 
się 25  sierpnia  br.  Na Komisji omówiono branżowe projekty uchwał, które 
zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. W  sprawach bieżących 
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przewodniczący przedstawił radnym bieżącą korespondencję. 
Radny Artur Szwed przedstawił wniosek o wycenę kosztów modernizacji ulicy 
Ogrodowej w Leszczynach. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie Komisja rozważała problemy jakie wynikają z niedrożnej kanalizacji 
deszczowej. Padły głosy, że przed modernizacją dróg i chodników, należałoby 
się zająć właśnie tym problemem. 
Przewodniczący RM Marek Profaska wystosował wniosek o przekazanie 
radnym  informacji na temat możliwości realizacji zadań związanych 
z udrożnieniem kanalizacji deszczowej i ściekowej wzdłuż ulic, które nadają się 
do  modernizacji. (Ogrodowa, Sienkiewicza). 
Kolejny  wniosek,  który  podjęła  Komisja  dotyczy  tego,  aby  wolne  środki 
w budżecie przeznaczyć dla ZDiSK. 

6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji 
odbyło się   odbyło się 26 sierpnia 2014 r. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag 
do projektów uchwał zawartych w porządku obrad. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami na temat bieżącej 
działalności Straży Miejskiej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
Poruszono kwestie dotyczące zakłócania porządku w parku w Leszczynach 
przez młodzież.

7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami –  Przewodniczący radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że  posiedzenie Komisji odbyło się 25 sierpnia br. Na posiedzeniu 
omówiono branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które zostały 
zaopiniowane pozytywnie. 
W sprawach bieżących omówiono:

• przebieg dożynek powiatowych. Wóz dożynkowy ze Stanowic, który 
reprezentował GiM Czerwionka-Leszczyny zajął  2 miejsce,

• przebieg dożynek wojewódzkich,
• przebieg tegorocznych żniw,
• sprawę wykaszania nieużytków,
• sprawy związane z odpadami komunalnymi, 
• przekazano informację, że w dniu 4 października odbędzie się wycieczka dla 

mieszkańców gminy na tzw. RIPOK,
• omówiono chęć przystąpienia placówek oświatowych do  "Programu czynnej 

ochrony przyrody w lasach Nadleśnictwa Rybnik". Oferta jest skierowana do 
szkół podstawowych i gimnazjów. Stosowana informacja będzie przekazana 
dyrektorom  palcówek  na  ich  wspólnym  zebraniu  przez   koordynatora 
programu,  panią  dr Maję Głowacką. Omówiono  pokrótce  cele programu. 
Informacje  na  temat  dalszych  etapów  działań  będą  przedstawiane  na 
kolejnych Komisjach. 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski  zapytał 
czy jest możliwa jakaś forma prawna wyegzekwowania od właścicieli terenów 
prywatnych wykoszenia nieużytków. 
Naczelnik Wydziału MiG Ilona Cyroń odpowiedziała, że  zadania te wynikają 
z ustawy o ochronie gruntów rolnych i  leśnych. Jeżeli uda się zlokalizować 
właściciela  nieużytku  to  wysyła  się  do  niego  zawiadomienie 
o  przeprowadzonej  wizji   w  terenie  i  w  większości  efekt  jest  taki, 
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że mieszkańcy po takiej interwencji koszą. Jeżeli chodzi o egzekwowanie, gdy 
właściciel  nie  wykosi  terenu,   to  gmina musiałaby przeprowadzić  koszenie 
zastępcze  z  własnych  środków,  a  następnie  wystąpić  do  marszałka  o  ich 
zwrot.  Jednak  marszałek  nie  ma  dodatkowych  środków,  które  mógłby 
przeznaczyć  na  ten  cel.   Największy  problem  jest  wtedy,  gdy  nie  ma 
postępowań  spadkowych  i  nie  można  ustalić  właściciela  terenu.  Sankcji 
administracyjno-prawnych za uchylanie się od koszenia nie ma. 

8) Komisja Budżetu i Finansów –  Przewodniczący Komisji radny Edward 
Kucharczyk poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 
27  sierpnia 2014  r. Tematyka posiedzenia przewidywała omówienie materiałów 
na  sesję  Rady  Miejskiej  oraz sprawy bieżące. Materiały na sesję omówił 
Skarbnik GiM  Pan  Zbigniew Wojtyło, który  zapoznał szczegółowo Komisję 
z projektami uchwał finansowych w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, emisji obligacji 
komunalnych. Po przedstawieniu zmian w uchwałach budżetowych i omówieniu 
uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych oraz udzieleniu wyjaśnień na 
pytania ze strony radnych,  powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane 
pozytywnie. W punkcie sprawy bieżące Komisja  podjęła  stanowisko  wobec 
pisma intencyjnego, które wpłynęło z gminy Radzionków, w sprawie wsparcia 
finansowego, przeznaczonego na  tworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Komisja cieszy się, że taka inicjatywa 
powstaje  i  jak  najbardziej  popiera  ją,  jednak  z  decyzją  o  przekazaniu 
konkretnych środków finansowych chce poczekać i zobaczyć, jak inicjatywa ta 
będzie wyglądała w perspektywie czasu.  Na posiedzeniu Komisji nie podjęto 
żadnych wniosków. Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – 
Przewodniczący Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie  Klubu miało 
miejsce 26 sierpnia. W posiedzeniu  Klubu  wzięli  udział  pan Burmistrz,  pan 
Sekretarz i pan Skarbnik. Zapoznano się z  projektami uchwał na sesję Rady 
Miejskiej. 

10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu 
Autonomii Śląska –  Przewodniczący Bernard  Strzoda poinformował, 
że spotkanie Klubu odbyło  się  21  sierpnia.  Tematem  posiedzenia  było 
omówienie materiałów na sesję oraz sprawy bieżące. Odnośnie materiałów na 
sesję  Klub  Radnych  nie  wniósł  żadnych  uwag,  jak  również  w   sprawach 
bieżących  nie  zostały  podjęte  żadne  wnioski.  Na  tym Klub  zakończył  swoje 
posiedzenie. 

Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Marek Profaska poinformował, że wpłynęły:
1) pisma Burmistrza GiM zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku sesji 

dodatkowych uchwał oraz o wycofanie uchwał z porządku sesji,
2) uchwały Rady Powiatu z Żywcu i Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego,
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3) pismo Wojewody śląskiego w sprawie składania oświadczeń majątkowych, 
Przewodniczący  przypomniał radnym żeby takie oświadczenia majątkowe na 
koniec kadencji przygotowali, stan na dzień 21 września, z tym, że nie trzeba 
w nich dołączać już PIT-ów. Oświadczenia należy złożyć w Biurze Rady 
22 września,   

4) zaproszenie na ostatnie warsztaty związane z opracowaniem „Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2020 roku”. Warsztaty odbędą się 
3 września (środa) 2014r. od godz. 15.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.   

Ad. 7
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 komisjach branżowych.                               
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20 głosach „za”- głosowało 20 Radnych.

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

Uchwała Nr XLVI/605/14 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 
2014 rok, została przyjęta 16 głosami „za”  i 3 „wstrzymującymi”  –  głosowało 
19 Radnych.

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

Uchwała Nr XLVI/606/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  16  głosami  „za” 
i 3 „wstrzymującymi” – głosowało   19 Radnych.  

3) Do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/607/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych, została przyjęta 
16 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi” – głosowało   19 Radnych.  

4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez 
Gminę Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 
w Ornontowicach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/608/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę 
Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Ornontowicach, została 
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.
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5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dzieci 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do 
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muzyczna Kraina” w Rybniku,   uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała  Nr XLVI/609/14  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia 
z  Miastem  Rybnik  dotyczącego  pokrycia   kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci 
mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do 
Niepublicznego  Punktu  Przedszkolnego  „Muzyczna  Kraina”   w  Rybniku,  została 
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.

6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/501/13 z dn. 
13 grudnia 2013 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Zabrze, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/610/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/501/13 z dn. 
13 grudnia 2013 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, 
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.

7) Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian do Statutu Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/611/14   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”  – 
głosowało  19 Radnych.

8) Do projektu uchwały w sprawie przekazania  majątku pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/612/14 w sprawie  przekazania  majątku pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.

9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/613/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej,  została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.

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

Uchwała Nr XLVI/614/14 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.
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11) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 
r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/615/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r. dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.

12) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
niestanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/616/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” 
– głosowało  19 Radnych.

13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/617/14  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.

14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/618/14  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 Radnych.

15) 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 XLVI/619/14  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokali 
mieszkalnych  w  budynku  komunalnym  stanowiącym  własność  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka - Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 
19 Radnych.

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

8



Uchwała Nr XLVI/620/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu    z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych. 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało  20 Radnych.

17) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
górniczego "Dębieńsko 1", uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVI/621/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego 
"Dębieńsko 1", została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”  –  głosowało 
20 Radnych.

Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej 
za okres od 17.06.2014 r. do 20.08.2014 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 9
Zapytania i wnioski.

Radna Stefania Szyp poinformowała, że w odpowiedzi na jej wniosek z października 
2013 roku, zostały zmienione dni funkcjonowania Punktu zbierania odpadów 
wielkogabarytowych w Leszczynach przy ul. Polnej. Od lipca mieszkańcy naszej 
gminy mogą korzystać z tego punktu także w soboty, co jest bardzo dużym 
udogodnieniem, szczególnie dla  osób pracujących. W imieniu mieszkańców 
podziękowała za podjęcie takiej decyzji. 

Radny Bernard Strzoda podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za podjęcie 
decyzji, że boiska przyszkolne będą budowane właśnie w Palowicach i Czuchowie. 
Zapytał czy informacje dotyczące tego, że istnieje możliwość dofinansowania boiska 
w Palowicach są prawdziwe. 

Pełnomocnik d. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że został złożony wniosek do 
PROW-u i zobaczymy czy zostanie on przyjęty. Są tam dość sztywne kryteria, 
zobaczymy czy będzie więcej gmin, które o te środki aplikują. Jeżeli się uda to byłaby 
to kwestia dofinansowania mniej więcej połowy kosztów tego boiska. Oba te boiska 
kosztują około 400 tys zł każde. 

Radny Bernard Strzoda podziękował również  Dyrektorowi MOSiR 
za doprowadzenie do realizacji i wykonanie  zadania związanego z montażem 
urządzeń ruchowych zewnętrznych w Palowicach. Urządzenia te cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 

Arkadiusz Adamczyk zwrócił się o posprzątanie terenu wokół pomnika 
w Leszczynach. Ewentualnie o zwrócenie się do  właściciela terenu, do PKP, 
z prośbą  o uprzątniecie tego terenu.   
Na prośbę mieszkańców zwrócił się o utwardzenie terenu pomiędzy ulicą 
Broniewskiego 3, a Sportową 2 (koło śmietnika). Obecnie mieszkańcy parkują tam 
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jak się da, co może stwarzać trudności dla poruszania się służb ratunkowych. Po 
drugie po deszczu trudno tam się poruszać i przejść do samochodu suchą nogą. 
Mieszkańcy proszą o wyznaczenie tam normalnych miejsc parkingowych. Prosi 
o informację pisemną w tej sprawie. 

Radny Grzegorz Płonka podziękował panu Dyrektorowi ZDP za wykonanie nakładki 
asfaltowej na całej długości ul. Rybnickiej.  
Poprosił w imieniu mieszkańców, aby w budżecie na 2015 rok, zarezerwować środki 
na wykonanie nakładki bitumicznej na całej długości ulicy Błękitnej w Leszczynach. 
Jest tam już wykonana kanalizacja, dlatego ta droga wzorcowo nadaje się do 
realizacji tego zadania. 

Radny Marek Profaska podziękował  w  imieniu  mieszkańców  ul.  Strzelczyka 
prezesowi  PWIK,  za  efektywne  i  szybkie  wykonanie  wymiany  przyłączy  oraz 
rurociągu  wodnego.  Poprosił jeszcze  o  uzupełnienie części tej ulicy kamieniem, 
ponieważ po ulewach następuje tam osiadanie gruntu. 
Złożył wniosek aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o udrożnienie chodnika 
przy ulicy Zabrzańskiej, ponieważ z powodu osuwania się ziemi powstały nasypy na 
chodniku. 
Zaprosił również na  festyn rodzinny w Dębieńsku pt. "Gotujemy z TOP SZEFEM". 
Będą tam pokazy kulinarne, degustacje oraz szereg konkursów. Festyn odbędzie się 
jutro (30.08) od godziny 16:30 w OSP Dębieńsko. 

Radny Waldemar Mitura zwrócił się, na prośbę mieszkańców, o wycięcie 
uschniętych dębów za Biedronką w Leszczynach. Łamiące się  gałęzie  powodują 
zagrożenie dla mieszkańców.
Po raz kolejny zwrócił się o zakup mikrofonów na salę sesyjną. 
Zwrócił również uwagę na to, żeby godło i krzyż były podczas sesji widoczne. 

Radny Marek Paluch zwrócił się o wystąpienie do zarządcy drogi o umieszczenie 
przy zjeździe z ronda w Czerwionce w kierunku Dębieńska, kierunkowskazu 
"Autostrada A1". 
Poprosił aby zrobić coś z boiskiem treningowym w Czerwionce, które zostało 
zniszczone, w wyniku przeniesienia tam targowiska miejskiego. W obu klubach 
mamy ponad 160 zawodników i brakuje terenu do treningów. 

Radny Józef Szczekała podziękował kolegom radnym i przedstawicielom urzędu, 
z Burmistrzem na czele, za udział w ceremonii pogrzebowej jego mamy. 

Radny Henryk Dyrbuś zgłosił wniosek, aby zwrócić się do Taurona 
o kontynuowanie  wymiany słupów energetycznych w sołectwie Przegędza. 

Radny Antoni Procek w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o podjęcie 
działań związanych z pojawieniem się na naszym terenie watahy dzików, które 
niszczą plony, działki przyzagrodowe, poza tym mieszkańcy boją się 
o bezpieczeństwo dzieci. 
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Radny Ryszard Bluszcz przekazał apel mieszkańców o wykonanie utwardzenia 
ulicy Dalekiej w Szczejkowicach. Powiedział, że jeżeli gmina dałaby im materiał, 
są oni w stanie zrobić tą drogę własnymi siłami.  Ludzie ci są tak zdeterminowani, 
że chcą wziąć sprawy w swoje ręce. 

Radny Edward Kucharczyk podziękował za sprawnie i dobrze wykonane roboty na 
ulicy Słonecznej.  

Ad.10
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski odniósł się do sprawy boiska treningowego 
w Czerwionce. Powiedział, że jest jeden problem. Na całej długości boiska jest kanał 
ciepłowniczy i należy się zastanowić nad tym, co ewentualnie można by tam zrobić 
i jakie zewnętrzne środki finansowe na cel można by pozyskać. Trzeba by 
z przedsiębiorstwem MEGAWAT przeanalizować czy można by było przesunąć ten 
rurociąg. 
Zaprosił wszystkich radnych na uroczystą inaugurację roku szkolnego 1 września 
o godzinie 8:00 do  ZS Nr 1 w Leszczynach. Inauguracja ta odbędzie się 
w obecności pani Minister Edukacji Joanny Kluzik-Rostowskiej. Organizatorem tej 
uroczystości jest ministerstwo. 

Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął”  posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
      dr inż. Marek Profaska 
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