
Protokół Nr XXXI/08 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 19 grudnia 2008 r.,  
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  radny  Marek  Profaska  dokonał  otwarcia XXXI 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 19 radnych, nieobecność 
usprawiedliwili radni: Krzysztof Rak, Alojzy Waniek.

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 Rady w związku  z  wnioskiem  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  prosił 
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:  

1) w  sprawie  stawek  jednostkowych  będących  podstawą  kalkulacji  dotacji 
przedmiotowych na 2009 r.  dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce 
– Leszczynach,

2) w sprawie inkasa podatków od nieruchomości i rolnego,  obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2009 roku.

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

Przewodniczący Rady  ze względu na możliwość pozyskania dodatkowych informacji 
w  sferze  opłat  adiacenckich,  jak  również  możliwość  rozwiązań  ustawowych  w  tym 
zakresie,  wnioskuje  o  wycofanie  z  porządku  obrad  projektów  uchwał  o  opłatach 
adiacenckich.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.
  
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 28.11.2008 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M 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) budżetu gminy i miasta na 2009 rok,
2) wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miasta   Mysłowice  dot.  likwidacji 

Samodzielnego  Publicznego  ZOZ  Szpitala  Nr  1  im.  św.  Karola  Boromeusza 
w Mysłowicach,

3) wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miasta   Katowice  dot.  likwidacji 
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Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach,
4) uchylenia  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  Nr  XXI/157/04 

z dnia     28 maja 2004 r. dot. przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania 
ze  środków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
osobom  fizycznym  do  usuwani  i  utylizacji  odpadów  zawierających  azbest 
pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych,

5) zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na rok 2009,

6) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  z  dotychczasowym 
dzierżawcą,

7) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  obciążenie  nieruchomości  gruntowej 
służebnością drogową,

8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok,

9) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok,

10)zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Dębieńsko,
11)zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok,
12) inkasa podatków od nieruchomości i rolnego,  obowiązujących od dnia 1 stycznia 

2009 r.,
13)stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji  dotacji  przedmiotowych na 

2009 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach.

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

Protokół z sesji w dniu  28 listopada 2008 r. został przyjęty przy 16 głosach „za”, 
3 „wstrzymujących”.

Ad. 4

Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  
i działalności  za okres od 28 listopada do 19 grudnia 2008 r. przedstawił Burmistrz 
Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)

Ad. 5

Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1)  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz, poinformował, iż na 
posiedzenie  Komisji,  które  odbyło  się  16  grudnia  br.  zapoznano  się  z  informacją  nt. 
budżetu gminy i miasta na 2009 rok, skupiono się nad stroną dochodową. Skierowano do 
Burmistrza zapytanie czy istnieje możliwość opodatkowania spółek prawa handlowego 
prowadzących  działalność  gospodarczą  na  naszym  terenie  polegającą  na  przesyle 
energii,  wody,  gazu za pomocą infrastruktury technicznej,  która jest  zlokalizowana na 
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terenie  gminy.   Poinformował,  iż  zakończono   kontrolę  w  Zakładzie  Gospodarki 
Mieszkaniowej natomiast prowadzona jest jeszcze  kontrola w Zarządzie Dróg i Służbach 
Komunalnych. 

2)    Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodniczący 
radny Marek Paluch poinformował, iż  posiedzenie Komisji, które odbyło się 15 grudnia 
br.  z  uwagi  na  jego  nieobecność,  prowadził  Przewodniczący  Rady  Marek  Profaska. 
Zapoznano  się  z  projektem  uchwały  budżetowej  na  2009  rok.  Podjęto  wniosek 
o zintensyfikowanie w 2009 roku sprzedaży mieszkań komunalnych w budynkach gdzie 
powstały wspólnoty mieszkaniowe, w celu ograniczenia kwot przekazywanych z budżetu 
gminy na fundusz remontowy.

3)   Komisja  Zdrowia  i  Sportu  –  Przewodniczący   radny  Arkadiusz Adamczyk 
poinformował,  że na posiedzeniu które odbyło  się  15 grudnia br.  Komisja  pozytywnie 
zaopiniowała projekty uchwał w sprawie likwidacji szpitali  w Katowicach i Mysłowicach. 
Nie zajęto  natomiast  stanowiska odnośnie projektów w sprawie  gminnych programów 
przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Omówiono projekt budżetu gminy i miasta na 2009 rok, w zakresie którego zgłoszono 
wniosek aby z remontów obiektów sportowych zdjąć kwotę 40 tys. zł.  na zwiększenie 
kwoty  dotacyjnej  o  10  tys.  zł.,  a  30  tys.  zł.  przeznaczyć  na  organizację   szkolenia 
piłkarskiego dzieci i młodzieży w dzielnicy Leszczyny, wniosek uzależniany był od opinii 
Wydziału Prawnego. Po konsultacji  z Wydziałem Prawnym okazało się, że nie można 
w takiej formie  realizować wniosku, doszły również dodatkowe zadania remontowe na 
obiektach sportowych, które należałoby wykonać w 2009 roku. W związku z tym Komisja 
pozytywie  zaopiniowała  autopoprawkę  Burmistrza  do  projektu  budżetu,  zwiększającą 
o 20 tys. zł. kwotę dotacji na upowszechnianie kultury - fizycznej i sportu.

4)  Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, 
że posiedzenie Komisji  odbyło się 17 grudnia br. Zapoznano się z projektem uchwały 
budżetowej na 2009 rok do której nie zgłoszono uwag, podjęto wniosek o opracowanie 
i przedłożenie Komisji harmonogramu termomodernizacji placówek oświatowych.

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący radny 
Grzegorz Płonka poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się  15 grudnia br. 
Na  posiedzeniu  omówiono  zadania  remontowe  i  modernizacyjne  na  drogach 
powiatowych  na  terenie  gminy  i  miasta  z  udziałem Wicestarosty  K.  Klucznioka  oraz 
Kierownika ZDP    B. Simona.  Zapoznano się z informacją na temat realizacji w 2008 r. 
i  planach na 2009 r. Powiat w 2010 r. planuje przekazać większą kwotę na drogi, na 
naszą gminę byłoby to  ok.  500 tys.  zł.,  stąd należałoby zabezpieczy podobną kwotę 
w budżecie gminy. Zapoznano się z projektem budżetu do którego nie zgłoszono uwag.

6)   Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji 
odbyło się 16 grudnia br.      
Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2009 r., do którego nie zgłoszono uwag. 
W  sprawach  bieżących  podjęto  temat  dot.  przestrzegania  przepisów  Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie w szczególności w zakresie dot. działalności 
ogrodów działkowych.

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko  poinformował, 
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że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  16  grudnia  br.  Na  posiedzeniu  omówiono  projekt 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. oraz projekt 
budżetu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z inwestycjami. 
Zapoznano się również z pismem dot. działalności LKS „Czarni” Przegędza.  

8)   Komisja Budżetu i Finansów –Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz 
poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  17  grudnia  br.   Na  posiedzeniu 
omówiono  projekt  uchwały  budżetowej  na  2009  r.   Ustalono,  iż  kalendarz  prac  nad 
projektem  budżetu,  przyjęty  uchwałą  Rady  był  dochowany.  Jawność  procedowania 
budżetu  była  zgodna  z  przepisami  (każdy  radny  miał  dostęp  do  informacji  w  tym 
zakresie).Treść projektu uchwały budżetowej zawierała wszystkie elementy obligatoryjne 
dla  tego  dokumentu.  Następnie  Przewodniczący  przedstawił  ogólne  informacje  dot. 
dochodów i wydatków budżetu.
Na posiedzeniu przeanalizowano również autopoprawki do projektu budżetu, po analizie 
których,  przedstawione  propozycje  przyjęto.  Po  zapoznaniu  się  z  powyższymi 
informacjami Komisja wnosi o przyjęcie przedstawionego projektu budżetu na 2009 rok.
Zapoznano się również z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok, 
które Komisja rekomenduje Radzie pozytywnie. 

9)  Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący 
radny  Bernard  Strzoda  poinformował,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  12  grudnia  br. 
członkowie Klubu omówili projekt budżety na 2009 r., szeroka dyskusja odbyła się  nad 
dochodami gminy. Stwierdzono, iż jest to budżet możliwości i zgłoszono wniosek o jego 
przyjęcie.   W  zakresie  projektów   w  sprawie  opłat  adiacenckich  zgłoszono  wniosek 
o ponowne wycofanie ich z porządku obrad  sesji, w celu rozszerzenia informacji na ten 
temat. 

10)  Klub Radnych Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący radny Adam Kapias 
poinformował,  że  członkowie  Klubu  na  spotkaniu  w  dniu  15  grudnia  br.  zajęli  się 
problematyką dotyczącą projektów uchwał na sesję w szczególności w zakresie projektu 
budżetu, który nie jest zadowalający pod kątem zgłaszanych przez Klub wniosków.
Opłaty adiacenckie – rok czasu od kiedy ten temat już się pojawia powinien wystarczyć 
na zrozumienie tego co wiąże się z tym zagadnieniem, dziwi niezrozumienie ze strony 
kolegów z Klubu.  To,  że tak długo to  trwa oznacza,  że ta  sprawa w najbliższym lub 
dłuższym czasie nie powinna być głosowana. Głównym zagadnieniem, które nie pozwoli 
członkom Kluby głosować jednogłośnie „za” przyjęciem projektu budżetu, jest sprawa nie 
ujęcia projektu kanalizacji.  Ujęcie tylko 500 tys. zł. pozwoli  tylko na zrealizowanie być 
może dokumentacji  technicznej. To już ćwiczono i jeden z takich projektów nie tak dawno 
został położony do szuflady. Jeżeli nawet przyjmiemy, że taki projekt się ukaże to nie ma 
w  konsekwencji  realizacji  tego  zadania,  a  jest  to  jeden  z  priorytetowych  kierunków 
rozwoju tej gminy, przyjęty w Strategii Rozwoju na jednej z sesji Rady.
Wątpliwości również budzi zmiana sposobu podziału środków dla rad sołeckich i dzielnic, 
te  środki  najlepiej  były przetwarzane.  Zmiany te  pozbawiają  mieszkańców możliwości 
wykazania się  tzw. aktywnością społeczną, burzy to pewną swobodę demokratyczną.
Jeżeli chodzi o inne inicjatywy zgłaszane do budżetu przez Klub Radnych to:
− nie ma zaplanowanych środków na kompleksową inwentaryzację dróg gminnych,
− kanalizacja  w Czerwionce –  środki  planowane nie  pozwolą  na  zrealizowanie  tego 

zadania – czy to jest tylko hasło na papierze?
− składowisko  odpadów  organicznych  –  to  są  duże  pieniądze  i  być  może  dlatego 

zadanie nie znalazło się w budżecie, ale nie ma nawet wzmianki na ten temat,
− związek komunikacyjny – zamiast racjonalizacji mamy zwiększenie nakładów  - czy 
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poczyniono  jakieś  kroki  w  tym  kierunku,  czy  rozpatruje  się  przejście  do  innego 
związku komunikacyjnego itp.

− studium  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  –  Klub  popiera  te 
zamierzenia,

− mówiono o dużych parkingach ale nie znalazło o odbicia w żadnym miejscu,
− mówiono o oświetleniu ulicznym, nowych punktach.
Cieszą nakłady na boisko w Dębieńsku szkoda, że w Gimnazjum Nr 2 ; jak to obiecywał 
Burmistrz w maju, że stanie się to priorytetem, nie doszło do zaplanowania środków na 
budowę kompleksy sportowego. Dobrze, że jest „Orlik”,  środki na rozbudowę Zespołu 
Szkół Nr 1, środki na rozwiązanie problemu deszczówki w Przedszkolu Nr 10.
Główne  elementy,  tryb  przygotowania  projektu  budżetu,  sposób  dyskutowania  były 
w ocenie Klubu przeprowadzone prawidłowo, za co należą się podziękowania służbom 
finansowym  i  Burmistrzowi,  natomiast  jest  nieco  zapisów  do  których  nie  są  zgodni, 
dlatego nie będą głosować wszyscy w tej sprawie jednogłośnie. 

Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
 
1) pismo Zarządu Dzielnicy Dębieńsko dotyczące zadań drogowych,
2) wniosek   Burmistrza   w   sprawie   wprowadzenia   projektów   uchwał   do   porządku 
    obrad  sesji,
3) pismo  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  o  poszerzenie zmian ujętych w projekcie uchwały 
     w  sprawie  zmian  w  budżecie.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podał  pod  głosowanie  wniosek  aby  nie 
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku 
głosować  treść  uchwały,  za  wyjątkiem tych  projektów które  zostały  wprowadzone  do 
porządku obrad.

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”  - głosowało 19 Radnych. 

1)  Przewodniczący poinformował,  że  analiza  projektu  budżetu  na  2009  rok  była 
prowadzona  na  posiedzeniach  Komisji  branżowych,  jak  również  poinformował, 
że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/264/08 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 
rodzaju  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
przebieg sesji, na której podejmowana będzie uchwała budżetowa obejmuje następujące 
punkty:

1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza, 
2) Stanowisko oraz uzasadnienie do projektu przez Przewodniczącego Komisji  

Budżetu i Finansów,
3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Debata nad projektem,
5) Ustosunkowanie się Burmistrza Gminy i Miasta do głosów w dyskusji,
6) Głosowanie nad projektem.
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 1) Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta  przed przedstawieniem projektu 
uchwały odniósł się do kilku spraw zgłaszanych przez Kluby Radnych.
Opłata adiacencka – nie budzi wątpliwości kwestia opłaty, wątpliwość budzi jej wysokość. 
Z punktu widzenia wydatków gminy, które są ponoszone już teraz  nie wprowadzenie 
opłaty adiacenckiej  to jest  być może celowe omijanie dochodów gminy.  Obowiązkiem 
Burmistrza  jest  aby ten temat był  dyskutowany a wolą Rady jest  czy opłata   będzie 
wprowadzona, czy nie.
Jeżeli chodzi  o komunikację na terenie gminy to na dzisiaj nie ma idealnego rozwiązania. 
Kontrowersyjną sprawą jest linia 194, która jest obsługiwana przez KZK GOP. Stawka 
wozokilometra  ustalona przez  KZK GOP,  którą  jeszcze nie  wdrożono to  jest  3,53  zł. 
stawka MZK to 2.20 zł. Połowę środków przeznaczonych na komunikacje przeznaczamy 
na linie 194. Na dzisiaj nie ma alternatywy, 22.12.br  jest Zgromadzenie MZK i tam będą 
w tym temacie  dyskutować.  Jedynym racjonalnym na dziś  rozwiązaniem jest  wejście 
Rybnika do struktur Związku.
Środki dla rad sołeckich i dzielnic, środki te zawsze będą  za niskie ale na pewno nie jest 
to  odbieranie  lokalnym  społecznością  prawa  do  decydowania,  ponieważ  wszyscy 
przedstawiciele  tych  jednostek  otrzymali  określone  zapisy,  po  raz  pierwszy  także  na 
zebraniach mieszkańców nie było na ten temat wielkiej dyskusji.
Kwestia  kanalizacji,  wcześniej  czy  później  kanalizację  trzeba  zrobić.  Lepiej  zrobić 
studium, wskazać, ocenić i rozpocząć działania. Skala środków jest porażająca, dlatego 
do tego tematu należy się bardzo dobrze przygotować, dla niektórych jest to być może za 
długo. Następnie omówił projekt budżetu gminy i miasta na 2009 rok.
W dalszym ciągu priorytetem jest oszczędzanie a także możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych,  czyli  pomnażanie  naszych  dochodów  poprzez  pozyskiwanie  środków 
zewnętrznych. Na przestrzeni 2008 roku udało się doprowadzić do tego, że w 2009 roku 
te pieniądze będziemy pomnażać.
Następnie Burmistrz G i M przedstawił prezentację dot. projektu budżetu.
Pierwsza kwestia to Plan remontu i odnowy dróg, opracowano 3 letni plan i przeznacza 
się na ten cel ok. 12 mln. zł., nie ze środków własnych ale proponuje się aby były to 
obligacje.
Projekty które otrzymały dofinansowanie i  będą realizowane w 2009 roku to:  „Maluch 
w  przedszkolu”,   „Festiwal  Muzyki  Niemechanicznej”,  „OPS  i  twoja  aktywność  ku 
integracji”.
Projekty aplikujące o środki  to:  „Zmiana funkcji  widowiskowo – sportowej  na centrum 
kulturalne  i  edukacyjne”,  „Ograniczenie  niskiej  emisji  w  powiecie  rybnickim”,  „E-
administracja w powiecie rybnickim”.
Projekty złożone to: „Budowa Przedszkola w Bełku”, „Budowa sali  gimnastycznej wraz 
z  zapleczem  przy  G  2  w  Leszczynach”,  „Modernizacja  i  wyposażenie  Biblioteki 
Publiczne”, „Czerwionka-Leszczyny wymarzone miejsce dla twoich inwestycji”.
Projekty, które będą złożone w 2009 roku to: „Budowa boiska piłkarskiego w Dębieńsku”, 
projektu  z  zakresu  rewitalizacji  m.in.  z  zakresu  likwidacji  azbestu  z  budynków 
mieszkalnych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, projekty z zakresu 
odnowy i rozwoju wsi, projekty miękkie.
Projekty drogowe to:   przebudowa nawierzchni ul. Brzozy w Książenicach, przebudowa 
ul.  Malczyka   w  Dębieńsku  –  dokumentacja,  przebudowa  ul.  Granicznej  w  Bełku  – 
dokumentacja,  przebudowa  ul.  Powstańców  w  Leszczynach   -  dokumentacja, 
przebudowa nawierzchni ul. Wolności w dz. Czerwionka.
Dochody budżetowe to 87.488.589,03 zł., wydatki 95.133.244,03 zł.
Jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.479.383,00 zł wskazuje się 
następujące przychody:
- z pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 100.000,00 zł,
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- ze  sprzedaży  wyemitowanych  papierów  wartościowych  (obligacji)  w  kwocie 
5.379.383,00 zł,

- z  wolnych  środków  jako  nadwyżki  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym 
budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego  wynikających  z  rozliczeń  kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Poinformował, że spadło zadłużenie gminy na koniec 2007r. było to 50,5%, na koniec 
2008r. jest 45,5%. 
Stwierdził, że budżet roku 2009  jest budżetem możliwości a nie potrzeb i prosił Radę 
o jego przyjęcie.

2)  Andrzej  Jarmundowicz  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów 
poinformował, że projekt budżetu od strony formalnej nie budzi żadnych zastrzeżeń, 
spełnione  są  wszystkie  wymogi  wynikające  z  ustawy  o  finansach  publicznych 
i z ustawy o samorządzie gminnym.

Zabierając  głos  w  dyskusji  stwierdził,  że  w  przyszłych  budżetach  należałoby  dążyć 
w  miarę  możliwości  do  zbilansowania  wydatków  bieżących  z  dochodami  bieżącymi, 
każdy budżet powinien dążyć do równowagi. Prosił aby pokazać te dodatkowe środki na 
finansowanie zadań, w zakresie programów i środków pomocowych. 
Burmistrz  G  i  M wyjaśnił,  że  jeżeli  nie  byłoby  deficytu  to  te  środki  rozdano  by 
społeczeństwu, jeżeli będą dodatkowe dochody, będzie pokrywany z nich deficyt i będzie 
pomniejszane zadłużenie. Żadne zadanie, które pojawiło się w budżecie nie było poza 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, stąd źródła finansowania muszą i są tam wskazane.

3) Teresa  Czajka  Skarbnik  Gminy  i  Miasta  przedstawiła  uchwałę  IV  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zawierającą  pozytywną 
opinię w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2009 rok.

4)  Przewodniczący  przedstawił  procedurę  zgłaszania  wniosków  w  debacie  nad 
projektem.    W  ramach  tej  procedury  każdy  zgłaszający  powinien  podać  dział  oraz 
pozycję  gdzie  miałoby  nastąpić  zmniejszenie  oraz  dział  i  pozycje  gdzie  ma  być 
zwiększenie.
Powyższą procedurę przyjęto bez uwag „jednogłośnie” - głosowało 16 radnych.
Wniosków do projektu nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący przystąpił do 
debaty nad projektem.
Przewodniczący  stwierdził,  że  ten  budżet  tak  jak  już  to  powiedział  Burmistrz  jest 
w ramach możliwości, natomiast w ramach potrzeb nie zawsze jest w stanie  to wszystko 
osiągnąć . Zwrócił uwagę na tendencje gospodarki światowej, które w ubiegłym roku jak 
i w latach następnych mogą wpływać  na nasz budżet. Bardzo ważnym problemem są 
inwestycje drogowe i około drogowe, dróg gminnych mamy bardzo dużo  i ich stan jest 
ogólnie znany. Zajęcie się tymi problemami pozwoli na dalszy rozwój naszej gminny tak 
pod kątem inwestycji jak również pod kątem przyszłych mieszkańców, którzy mogliby się 
osiedlać na naszym terenie.
Radny Antoni Bluszcz stwierdził, że z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych 
i ustawy o samorządzie gminnym budżet gminy jest skonstruowany prawidłowo, opinia 
RIO  to  potwierdza.  Zwrócił  uwagę,  że  Rada  powinna  skupić  się  nad  kreowaniem 
dochodów gminy,  bo  tylko  z  dochodów i  ewentualnie  środków pomocowych  możemy 
w  jakiś  sposób  wygenerować   inny  obraz  naszej  gminy,  czyli  tak  upragnione  przez 
wszystkich inwestycje drogowe. Do tej pory uchwały Rady polegające na przyjmowaniu 
inwestycji,  kumulowały  się  i  inwestycje  generowały  dalsze  wydatki  bieżące.  W  tym 
budżecie  należy  skupić  się  nad  tym aby wydatki  majątkowe  generowały  nie  wydatki 
bieżące  ale  dochody  bieżące,  głównym  tego  przykładem  jest  inwestowanie 
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w infrastrukturę.    Nie  unikniemy w przyszłym roku dyskusji  na  temat  wydatkowania 
środków budżetowych na wydatki bieżące, w celu zredukowania tych wydatków.

5) Burmistrz G i M wyjaśnił, że każda inwestycja to są koszty.  Zapewnił, że będzie starał 
się aby to na co nie ma większego wpływu tj. dochody mieszkańców, były coraz wyższe, 
poprzez  tworzenie  nowych  miejsc  pracy,  poprzez  ożywianie  gospodarcze  gminy. 
Przez to pośrednio  wpływają do budżetu środki finansowe, które pozwalają na to aby 
gmina była coraz piękniejsza, do tego będzie dążył. Postara się racjonalizować wydatki 
ale prosi tu o zrozumienie radnych, gdyż współdziałanie w celu osiągnięcia wspólnego 
dobra jest nieodzowne.

6) Uchwała Nr XXXI/317/08   w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na rok 2009 została podjęta  14 głosami „za”, 3 przeciw”, 2 „wstrzymującymi”.

Burmistrz  G  i  M podziękował  radnym  za  przyjęcie  budżetu.  Podziękował  również 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i Miasta. 

2)  Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia opinii  do projektu uchwały Rady Miasta 
Mysłowice dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Nr 1 im. św. Karola 
Boromeusza w Mysłowicach, uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr XXXI/318/08 w sprawie  wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta 
Mysłowice dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Nr 1 im. św. Karola 
Boromeusza w Mysłowicach, została podjęta  „jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.

3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Katowice 
dot.  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  ZOZ  Szpitala  im.  Ludwika  Rydygiera 
w Katowicach, uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr XXXI/319/08 w sprawie  wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta 
Katowice dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala im. Ludwika Rydygiera 
w Katowicach, została podjęta  „jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.

4)  Do  projektu  uchwały w sprawie  uchylenia  Uchwały Rady Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach  Nr  XXI/157/04  z  dnia  28  maja  2004  r.  dot.  przyjęcia  regulaminu 
przyznawania  dofinansowania  ze  środków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do usuwania i utylizacji odpadów zawierających 
azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr XXXI/320/08  w sprawie  uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach  Nr  XXI/157/04  z  dnia  28  maja  2004  r.  dot.  przyjęcia  regulaminu 
przyznawania  dofinansowania  ze  środków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym do usuwania i utylizacji odpadów zawierających 
azbest  pochodzących  z  budynków  mieszkalnych  i  gospodarczych,  została  podjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.

5)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzania  przychodów i  wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr XXXI/321/08  w sprawie zatwierdzania przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok  2009,  została  podjęta 
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„jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.

6)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, uwag nie wniesiono. 

Uchwała  Nr  XXXI/322/08  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, została podjęta  „jednogłośnie” -  głosowało 
16 Radnych.

7)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  obciążenie 
nieruchomości gruntowej służebnością drogową, uwag nie wniesiono. 

Uchwała  Nr  XXXI/323/08  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  obciążenie 
nieruchomości  gruntowej  służebnością  drogową,  została  podjęta   „jednogłośnie”  - 
głosowało 16 Radnych.

8)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, uwag nie wniesiono. 

Uchwała  Nr  XXXI/324/08  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Narkomanii  dla  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  2009  rok,  została  podjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.

9)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na 2009 rok, zgłoszono pytanie:
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał  z  czego wynika  podwyżka dla  członków Gminnej 
Komisji.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza  poinformował, że wynagrodzenia zostają bez zmian, 
wzrost o 2 tys. zł. w 2009 r. jest to wzrost techniczny.

Uchwała  Nr  XXXI/325/08  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na 2009 rok, została podjęta  „jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.

10)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  miejscowości 
Dębieńsko zgłoszono uwagę, że na Komisjach otrzymano informację o wycofaniu tego 
projektu.
Zbigniew  Pławecki  Radca  Prawny zaproponował  przegłosowanie  zmiany  porządku 
obrad i wycofanie tego projektu.
Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  zmianę  porządku  obrad  polegającą  na 
wycofaniu  projektu  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  Planu  Odnowy  miejscowości 
Dębieńsko.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”  - głosowało 16 Radnych.

11) Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 
rok, uwag nie wniesiono.    
    
Uchwała Nr XXXI/326/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej  gminy i  miasta na 
2008 rok,  została podjęta  „jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.
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12)  Teresa  Czajka  Skarbnik  G  i  M przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  inkasa 
podatku  od  nieruchomości  i  podatku  rolnego,  obowiązującego  od  dnia  1  stycznia 
2009 roku, 
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.    

Uchwała  Nr  XXXI/327/08   w  sprawie  inkasa  podatku  od  nieruchomości  i  podatku 
rolnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 roku , została podjęta  „jednogłośnie” - 
głosowało 16 Radnych.

13) Teresa Czajka Skarbnik G i M przedstawiła projekt w sprawie stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach. 
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.    

Uchwała  Nr  XXXI/328/08   w  sprawie   stawek  jednostkowych  będących  podstawą 
kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  na  2009  r.  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce – Leszczynach,została podjęta  „jednogłośnie” - głosowało 16 Radnych.

Ad 8
Informację  o bieżącej  działalności  Straży  Miejskiej przekazano radnym w formie 
pisemnej (zał. do protokołu). 

Ad.  9, 10
Radny Edward Kucharczyk 
Zwrócił  się  o  wykonanie  remontu  wiaty  przystankowej  naprzeciw  kościoła 
w Książenicach. 

Radny Arkadiusz Adamczyk
Zwrócił się o  jak najszybsze ogłoszenie konkursów dotacyjnych na 2009 rok.

Radny Waldemar Mitura
Podziękował  za udział  w pogrzebie Przewodniczącemu Rady,  kolegom z Klubu i  tym 
którzy wsparli go słownie w tych trudnych chwilach.

Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że ogłoszenie konkursów dotacyjnych nastąpi 
w  jak  najszybszym możliwym terminie  ma nadzieję,  że  w m-cu  lutym będzie  można 
przystąpić do realizacji. Obszar realizacji tego zadania jest coraz większy, dlatego  będzie 
powołana osoba, która zajmie się tylko tymi problemami. 

Ad. 11

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
insp. Alina Kuśka

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej

     dr inż. Marek Profaska
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