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Protokół Nr XIII/15 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 27 listopada 2015 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XIII sesji 
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się                          
w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Radnych, 
Pełnomocnika Burmistrza, Panią Pełnomocnik ds. Społecznych, Sekretarza, 
Skarbnika,  pracowników Urzędu, przedstawicieli mediów, Przewodniczących Rad                               
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, gości. (listy obecności stanowią załącznik                              
do protokołu).  
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda 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 Antoni Procek.  
 
Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał                     
w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 
  

Ad. 2 
Protokół  z sesji  w dniu 23 października 2015 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz 
przed sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono. 

1) Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     
23 października 2015 r. został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za” - 
głosowało 20 radnych.       

 
Przewodniczący RM wniósł o dokonanie zmiany w porządku obrad i przegłosować 
projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2015,  

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,  

przed sprawozdaniem Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej                               
i działalności, i zapisać je w punkcie 2a. 
Proponowana zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie                               
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.  
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Ad. 2a 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił na czy polegały autopoprawki                                                  
w/w  projektach uchwał.  
  

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/183/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy  głosach                     
20 „za” - głosowało  20 radnych.  
 

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

 
Uchwała Nr XIII/184/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 20 „za” – 
głosowało 20  radnych.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący RM powitał Zastępcę Dyrektora ZDW do spraw inwestycji 
kluczowych w woj. Śląskim, pana  w Mirosława Kraus. 
 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 23 października 2015 r. do 27 listopada 2015 r. oraz realizacji 
uchwał Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
Powiedział, że cieszy się z obecności dyrektora ZDW i jego współpracownika.                     
Na ostatniej sesji mówiliśmy już o sprawach, które dotyczą kapitalnego remontu drogi 
925 na odcinku Rybnik-Ruda Śl. Dziś dyrektor przedstawi nam ściślejsze informacje 
na ten temat. 
Zastępca Dyrektora ZDW Mirosław Kraus powiedział, że jest to zadanie, które 
zostało ujęte na liście rankingowej zadań woj. śląskiego, które będą realizowane                 
w ramach perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu przebudowy i modernizacji tej drogi. 
Czas wykonania tego projektu wraz z przygotowaniem wniosku wg specustawy 
drogowej, to perspektywa 12-13 miesięcy. Jako zarządca drogi wysłaliśmy do 
wszystkich gmin pisma z prośbą o sprecyzowanie swoich rozwiązań, pomysłów                     
i potrzeb lokalnych, które można by uwzględnić w projekcie. Pisma te zostały 
wysłane końcem listopada i mamy nadzieję, że do połowy grudnia projektant 
przekaże koncepcje związane z możliwością włączenia tych uwag do  istniejącego 
przebiegu drogi. Chcielibyśmy żeby jeszcze w grudniu lub na początku stycznia 
zrobić spotkania na terenie gmin.  Z problemów, które przewidujemy będzie to 
decyzja środowiskowa. Na odcinku tej całej drogi istnieje około 300-400 drzew, które 
przy realizacji np. ścieżek rowerowo-pieszych czy chodników będą musiały uzyskać 
zgodę na wycinkę.  Wspólne opracowanie tej koncepcji jest najważniejszym na ten 
czas etapem, gdyż musimy dojść do kompromisu. Na techniczne i szczegółowe 
pytania odpowiadamy podczas spotkań. My w ramach swoich przepisów odtwarzamy 
tylko te zjazdy do posesji prywatnych, które są. Trzeba uczulić mieszkańców,                                   
że zjazdów, które nie mają zezwolenia i decyzji lokalizacyjnych nie robimy. Dodał, że 
współpraca z tut. urzędem jest bardzo dobra.  
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Radny Bogdan Knopik zapytał o długość odcinka, który jest objęty projektem, jeśli 
mówi się o Rudzie to do jakiego miasta. Oraz, z której strony zacznie się remont.  
Zastępca Dyrektora ZDW odpowiedział, że do granic administracyjnych  miast na 
prawach powiatu, jest to 28 km. Jeżeli chodzi o to, z której strony zaczniemy, to nie 
ma to teraz większego znaczenia, gdyż projekt robimy na całość. Nie mamy jakiś 
wskazań, nawet do przetargu, z której strony wykonawca miałby rozpocząć realizację 
tej drogi. Firma, która zostanie wybrana przedstawi nam harmonogram swoich 
działań. Analizuje go pod kątem możliwości czasowego wyłączenia odcinków, tak 
żeby zminimalizować charakter utrudnień.  
Sołtys Szczejkowic Ryszard Bluszcz odnośnie drogi 924, powiedział, że projekty 
tej drogi bardzo się ślimaczą. Chodzi o budowę chodnika i remont nawierzchni na 
odcinku w Szczejkowicach. Dlaczego projekty są tak rygorystycznie odrzucane przez 
ZDW. 
Zastępca Dyrektora ZDW powiedział, że wszystkie zadania typu chodnik, których 
motorem jest gmina, realizuje się na podstawie porozumień z Marszałkiem Woj. 
Śląskiego. My jako Zarząd Woj. mamy w statucie pewne obowiązki i wytyczne.                       
I dlatego tak postępujemy. Problemy są m.in. takie, że projektanci niejednokrotnie nie 
spełniają wymogów, które przepisy im narzucają. Głownie chodzi tu o sprawy 
własnościowe i geodezyjne.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał do kiedy projektant przekaże materiały projektowe 
celem wniesienia uwag. 
Zastępca Dyrektora ZDW stwierdził, że mówił już o tym na początku, będzie to koło 
15 grudnia. Później odbędzie się spotkanie, podczas którego na podstawie 
materiałów wstępnych i wskazówek gminy, zostanie wypracowany wspólny 
kompromis. Okres ten może jest niewielki, ale droga istnieje ileś już lat i problemy na 
tej drodze doskonale są mieszkańcom znane. Trzeba je tylko zinwentaryzować                        
i przekazać. Istniejący układ drogowy chcemy przebudować do lepszych parametrów  
oraz poprawić bezpieczeństwo na tej drodze.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy są możliwe na dzień dzisiejszy jakiekolwiek 
naprawy na drodze 925.  
Zastępca Dyrektora ZDW powiedział, że jeżeli są sytuacje zagrażające 
bezpieczeństwu, to w ramach bieżącego utrzymania tak, natomiast nie zamierzamy 
podejmować wydatków, które by się potem dublowały.  
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że w Przegędzy, od strony Rybnika, część 
drogi była już robiona, zapytał czy ten odcinek również będzie ujęty w projekcie. 
Zapytał również, czy kawałek chodnika przy 925 w stronę Stanowic, który obecnie 
jest za rowem, zostanie zbudowany przy drodze.  
Zastępca Dyrektora ZDW powiedział, że temat chodnika będziemy rozważać 
wspólnie z projektantem, pytanie czyją rów jest własnością. Jeżeli chodzi o odcinek 
drogi, który jest już wykonany, projektant oceni go pod wzgl. parametrów, które 
muszą być utrzymane na całości drogi.    
Irena Woźnica powiedziała, że jako radna powiatowa chce złożyć deklarację,                       
że wszelkie sprawy, które będą leżały po stronie Starostwa Powiatowego, będą 
szybko i sprawnie załatwiane.  
 
Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,                        

że posiedzenie Komisji obyło się 25 listopada br.  
Na posiedzeniu omówiliśmy materiały na sesję. Zgodnie z planem pracy Komisji 
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Rewizyjnej, w dniu wczorajszym, przeprowadziliśmy kolejną kontrolę, która 
odbyła się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności.  

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się                              
21 listopada br.  
W porządku obrad dzisiejszej sesji nie było projektów uchwał dot. Komisji. 
W sprawach bieżących omówiono: 

 przygotowania do święta makówek, które odbędzie się 19 grudnia, 

 zakończenie projektu KGW TV, który miał na celu zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturalnego oraz promowanie regionalnych produktów 
kulinarnych,  

 wyjazd Stowarzyszenia Luxtorpeda do Sokołowa Podlaskiego na Bieg 
Niepodległości, gdzie nasi uczestnicy zdobyli 4 medale, 

 przygotowania do Biegu po Moczkę i Makówki, który również odbędzie się               
19 grudnia. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że była uczestnikiem szkolenia                                                   
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, dot. budżetu obywatelskiego                     
i lokalnych grup działania. Ustaliła z Panią Pełnomocnik, że rozmowy dot. w/w 
tematu rozpoczną się w miesiącu styczniu. 
Poinformowała, że został rozstrzygnięty konkurs inicjatyw lokalnych, do którego 
przystąpiło 6 stowarzyszeń, z czego 3 zostały załatwione pozytywnie: 

 4 etap zagospodarowania terenu w sołectwie Bełk,  

 wymiana okien w OSP Książenice,  

 budowa placu zabaw na familokach - o środki wystąpiła grupa 
mieszkańców przy pomocy Centrum Organizacji Pozarządowych.     

Radny Grzegorz Wolny zaproponował, by rozeznać temat postawienia                                      
w strategicznych miejscach w gminie, bilbordów promujących nasze lokalne 
wydarzenia, pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych.  
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka poinformowała, że w wojewódzkim ośrodku 
metodycznym odbyła się konferencja dla nauczycieli, promująca nasze familoki. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
Radny Bogdan Knopik w imieniu swoim i dzieci podziękował za zorganizowanie 
wyjazdu do Sokołowa. Było to dla nich wielkie wydarzenie, ponieważ udało się 
również zwiedzić Stadion Narodowy oraz Centrum Nauki Kopernika. Dodał, że w 
imieniu Burmistrza pozwolił sobie zaprosić dzieci z Sokołowa do nas na Bieg po 
Moczkę i Makówki. 
Radny Marek Szczech zapytał o konkurs inicjatyw lokalnych, czy pozostałe 
wnioski nie spełniały wymogów formalnych, czy może zabrakło środków. Dobrze 
by było gdyby dało się więcej środków na te inicjatywy lokalne przeznaczyć. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że  nie 
spełniały one wymogów formalnych. 

3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się   listopada br. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnianie. 
Członkowie Komisji powyższy projekt zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.  
W sprawach bieżących zapoznano się z informacją na temat działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.: 

 przystąpienie wspólnie z Powiatem i Gminą Gaszowice do realizacji 
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projektu systemowego, w ramach którego utworzony będzie klub integracji 
społecznej – czas realizacji 2 lata, kwota 1.200 tys. zł., 

 na ukończeniu jest opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie i Mieście na  lata 2016 -2025.  
W związku z propozycją skierowania projektu uchwały w tym zakresie na 
sesję grudniową Komisja podjęła decyzję o zorganizowaniu dodatkowego 
posiedzenia w tym temacie, 7 grudnia br. 

Poinformowano o skierowaniu do podmiotów medycznych informacji                                                                                   
o placówkach oświatowych, w których można utworzyć gabinety 
stomatologiczne. Ustalono, że zainteresowane podmioty zostaną zaproszone na 
posiedzenie Komisji w styczniu przyszłego roku, w celu szczegółowego 
omówienia tematu. Zwrócono się również, aby informacja o możliwości 
utworzenia takich gabinetów ukazała się w czasopiśmie medycznym Śląskiej 
Izby Lekarskiej PROMEDIKO. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 listopada br. 
Po zapoznaniu się z materiałami na sesję, członkowie Komisji jednogłośnie 
poparli wniosek o zwiększenie środków na przeprowadzenie remontu 
sanitariatów w Przedszkolu Nr 7 w Czuchowie oraz o przyznanie środków na 
wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 w Leszczynach, w nowe 
urządzenia.  
Zostały  omówione takie zadania inwestycyjne jak nadbudowa tarasu oraz 
budowa boiska sportowego w ZS Nr 1 w Leszczynach. Komisja omówiła także 
zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. 
Obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji dobiegają końca                           
i wkrótce wnioski o dofinansowanie zostaną złożone. 
W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Luxtorpeda dot. zmiany uchwały                          
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju 
sportu na terenie, członkowie Komisji jednogłośnie podjęli wniosek                                    
o  pozostawieniu w/w uchwały bez zmian. Stwierdzili, że dotychczasowa forma 
pomocy finansowej udzielanej Stowarzyszeniu jest korzystna. Stowarzyszenia, 
które nie są zarejestrowane w polskich związkach sportowych i nie prowadzą 
zorganizowanych rozgrywek mają możliwość ubiegania się o dotację z zakresu 
kultury fizycznej, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła radnym pismo prezesa LKS Ruch 
Stanowice dot. prośby o środki na zorganizowanie imprezy związanej                             
z jubileuszem 70-lecia klubu. 
Poinformowano o Mistrzostwach Śląska Juniorów do lat 7, których 
organizatorami byli Klub Szachowy „Skoczek”, MOK oraz MOSiR.  
Przekazano informację o wynikach Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
zorganizowanego dla szkół podstawowych i gimnazjów „Śląska szkoła dawniej                       
i dziś”, którego organizatorem był ZS Nr 3 w Czerwionce. Była to pierwsza 
impreza inaugurująca stulecie tej szkoły, które przypada w 2016 roku. 
Poinformowano o 13 Powiatowym Przeglądzie Z Piosenką i Tańcem  po Europie, 
którego organizatorem było P Nr 10 w Czerwionce oraz o imprezach, które będą 
organizowane przez MOK, MOSIR oraz Bibliotekę Publiczną.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  
 



6 

 

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Wacław Brózda  poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
21 listopada br.  
W pierwszej części omówiono materiały na sesję, a w szczególności zapoznano 
się z projektem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenu górniczego Dębieńsko 1. Przedstawiciel pracowni planistycznej 
przedstawił prezentację multimedialną, przy pomocy której omówił podstawowe 
zmiany dotyczące tegoż projektu.  
Na Komisji obecny był również przedstawiciel firmy NWR Karbonia Adam 

Dziwoki, który odpowiadał na pytania związane z tym projektem. Szczególną 

uwagę członków Komisji zwróciła sprawa wysokości rzędnej, która w projekcie 

uchwały została przedstawiona na poziomie 357 m. Po burzliwej dyskusji 

Komisja nie zaopiniowała pozytywnie tegoż projektu uchwały.   

Na posiedzeniu Komisji obecny był również przedstawiciel ZDW, któremu 

przedstawiono problemy dot.  dróg wojewódzkich 924 i 925, które zostały 

spisane w notatce z objazdu Komisji z dnia 5 października. Ustalono, że wykaz 

tych uwag, poprzez ZDiSK, zostanie przesłany do ZDW, jednakże wiadomo,                   

że priorytetem teraz będzie droga 925 i te uwagi, które będą jej dot., będą 

przedstawiane w pierwszej kolejności. 

W sprawach bieżących odczytano kolejne pismo pani Dyl w sprawie remontu                 

ul. Błękitnej. Komisja zapoznała się z opinią Rady Dzielnicy Leszczyny Stare, 

która zdecydowała, o priorytecie wykonania tej drogi, ale w postaci dwuśladówki, 

zgodnie z obecnym kierunkiem naprawy dróg. W takim też tonie zostanie 

przesłana odpowiedź do zainteresowanej.  

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenia.   

Przewodniczący RM sprostował, że Komisja nie podjęła stanowiska w sprawie 

opinii projektu uchwały dot. planu zagospodarowania przestrzennego 

6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie 
Komisji odbyło się 24 listopada 2015 r.  
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora ZDiSK dotyczącą realizacji 
wniosków Komisji kierowanych do Zarządu. 
W zakresie wniosków dot. doświetlenia przejść dla pieszych ustalono, że na 
następne posiedzenie radni przekażą informację, które przejścia tego wymagają. 
Komisja zapoznała się z informacją na temat prac Komisariatu Policji                                   
w Czerwionce-Leszczynach w ostatnim okresie, którą przedstawił Komendant 
Komisariatu.  
Radny Jerzy Kapszewicz zasygnalizował sprawę kradzieży przęseł oraz bram 
przy cmentarzu w Stanowicach. Policja oraz Straż Miejska obiecały zająć się tą 
sprawą.  
Członkowie Komisji zwrócili się o zwiększenie patroli Policji, głównie pieszych,                   
w rejonach gdzie obserwuje się miejsca spotkań młodzieży, czy innych grup. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, Posiedzenie Komisji odbyło 23 listopada br. 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. 
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W sprawach bieżących: 
Elżbieta Student Naczelnik Wydziału GO omówiła sprawy związane                                          
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz sprawy związane z ankietą 
dot. przydomowych oczyszczalni ścieków, czyli tzw. szamb. Obecnie nie 
stwierdza się większych problemów w tym temacie. Jesteśmy po kontroli                            
z WIOŚ, która wypadła pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji odczytał pismo Ministerstwa Środowiska skierowane do 
pana Mepsa, dot. skargi na nadmierne zapylenie pyłem węglowym, w którym 
Ministerstwo stwierdza, że władze gminy nie mają kompetencji by interweniować                     
w tej sprawie, ale i tak zrobiły wszystko, co mogły, by rozwiązać problem. 
Odczytał również pismo firmy Carbo-Partner skierowane do Starostwa 
Powiatowego w w/w temacie. Obydwa pisma szczegółowo omówił Z-ca 
Burmistrza Andrzej Raudner.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że zakończył się projekt Czynna Ochrona 
Przyrody w Lasach Nadleśnictwa Rybnik. Wystosował wniosek aby Wydział ED 
przygotował informację w tym temacie: tj. ile dzieci brało udział w projekcie,                      
z jakich szkół oraz w jakich warsztatach. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Na Komisję w miesiącu styczniu zostanie zaproszona pani Prezes Zarządu 
Fundacji Edukacji Żywej  Maja Głowacka, w celu podsumowania projektu. 
Największym beneficjentem tego projektu była nasza gmina.   
Następnie poruszył temat związany z ochroną kasztanowców w naszej gminie.  
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydziału EiZ zasygnalizowała problem jaki powoduje 
nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 listopada br.  
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Budżetowej GiM na rok 2015, 

 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej - Skarbnik GiM wraz                                       
z Burmistrzem omówili takie zadania inwestycyjne jak termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej, nadbudowa tarasu w ZS Nr 1 czy 
budowa boiska wielofunkcyjnego także w ZS Nr 1.  Odpowiedzieli  także 
na liczne pytania ze strony radnych. 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku – skarbnik GiM wyjaśnił,                          
że stawki maleją o 1,2%, 

 zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomość obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku – Skarbnik 
GiM powiedział, że w związku z nową ustawą o rewitalizacji trzeba było 
ująć  w uchwale całkiem nową stawkę. 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych  w porządku obrad (poza pkt. 8 dot. 
planu zagospodarowania przestrzennego) członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
W sprawach bieżących radny Jerzy Kapszewicz zwrócił uwagę, że zbyt dużo 
środków przeznaczamy na pomoc społeczną. 
Burmistrz GiM wyjaśnił, że są to zadania obligatoryjne, narzucone na nas przez 
państwo, na które otrzymujemy dotację celową.  
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
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9. Komisja Statutowa – Przewodniczący RM poinformował, że Komisja                             
ze swojego grona wybrała kandydata na Przewodniczącego, którym został radny                     
Waldemar Mitura.  
Kandydatura radnego Waldemara Mitury na Przewodniczącego Komisji 
Statutowej została przegłosowania przez Radę Miejską 20 głosami „za”                           
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 20 radnych. 
Przewodniczący Komisji Statutowej radny Waldemar Mitura poinformował,                      
że Komisja rozpoczęła swoją działalność 20 listopada br. w składzie: radna 
Stefania Szyp, radny Jan Pala i radny Waldemar Mitura.  
Zapoznano się z pismem Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuchów dot. 
zmiany granic dzielnicy.  
Ustalono, że do następnego posiedzenia Komisji, które zaplanowano na                        
15 stycznia 2016 r., przygotowane zostaną następujące sprawy: 

 informacja na temat analizy historycznej granic Czuchowa i Czerwionki, 

 poglądowe mapy terenów których dotyczyłaby zmiana,  

 przygotowane zostaną zapytania do sołectwa Książenice i dzielnicy 
Czerwionka Karolinka, czy nadal mieszkańcy podtrzymują wolę wyborów 
sołtysa i rady dzielnicy, w formie wyborów bezpośrednich. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Ad. 5 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma:  
1) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał 

w sprawie: 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, 

 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, 

 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny 
obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, 

 zmiana uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomość obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, 

 szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnianie, 

2) pismo Komisji Rady Powiatu w Rybniku zawierające prośbę o przeanalizowanie 
zasadności planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dot. podniesienia rzędnych składowiska 
skał płonnych na terenie gminy, 

Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.  
 
Ad. 6 
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. 
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W związku z tym, że projekty uchwał dot. Uchwały Budżetowej oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej były głosowane w punkcie 2a, przechodzimy do ppkt. 3 w pkt.6 
 

3) Do projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, uwag 
nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/159/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, została przyjęta 
jednogłośnie przy  głosach 20 „za” - głosowało  20 radnych.  
 

4) Do projektu  uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                      
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 
roku, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/160/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                      
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, 
została przyjęta jednogłośnie przy głosach 20 „za” – głosowało 20  radnych.  
  

5) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                          
i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, uwag 
nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/161/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                                
i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku, została 
przyjęta jednogłośnie przy głosach 20 „za” - głosowało 20 radnych. 
 

6) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomość obowiązujących od dnia                         
1 stycznia 2016 roku, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/162/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomość obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, 
została przyjęta jednogłośnie przy  głosach 20 „za” - głosowało 20 radnych. 
 

7) Do projektu  uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnianie, 
uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIII/163/15 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania                     
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnianie, została przyjęta 
jednogłośnie przy głosach 20 „za” - głosowało 20 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”: 

 
Radca Prawny wyjaśnił, że przed głosowaniem projektu uchwały najpierw trzeba 
przegłosować uwagę, która wpłynęła do tego projektu. Jeżeli Rada uwzględni tą 
uwagę automatycznie przerywamy całą procedurę i prace nad uchwałą kończymy. 
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Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 
Składająca uwagę wnosi o pozostawienie rzędnej 310 m n.p.m. oraz rekultywacji 
terenów w kierunku zieleni niskiej i wysokiej – jak w dotychczasowym planie. 
Stwierdza, że podwyższenie rzędnej do 357 m n.p.m. nie ma jakiegokolwiek 
uzasadnienia. 
Uwaga nie została uwzględniona, gdyż podwyższenie rzędnej planowanej budowli 
krajobrazowej na terenie o symbolu A2PR jako obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych wynika z wniosku górniczego, którego działalność ma być 
prowadzona na terenach objętych planem. Przedsiębiorca wnioskował między innymi 
o podwyższenie rzędnej budowli do wysokości 355 m n.p.m. W związku                                  
z zaplanowanym kierunkiem  rekultywacji biologicznej planowanej budowli 
krajobrazowej w kierunku zieleni niskiej lub wysokiej z możliwością lokalizacji 
urządzeń sportowo-rekreacyjnych ustalono w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. C tiret drugie,                   
że maksymalna wysokość zabudowy na terenie o symbolu A2PR nie przekroczy 
rzędnej 357 m n.p.m. zarówno poprzez kształtowanie budowli ziemnej jak i budowli, 
obiektów i urządzeń lokalizowanych na tym terenie. Taka treść tego ustalenia 
wprowadzona została również do projektu planu na podstawie uzgodnienia Prezesa 
Urzędu  Lotnictwa Cywilnego. Treść tego uzgodnienia znajduje się w dokumentacji 
prac planistycznych. 
Uwaga została przez Radę Miejską uwzględniona jednogłośnie 20 głosami "za" - 
głosowało 20 radnych.  
 

9) Do projektu  uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji  do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, Przewodniczący RM 
zaproponował, aby w skład tej komisji wchodziły 3 osoby. 
3 osobowy skład  doraźnej komisji  do dokonania zniszczenia zgłoszeń 
kandydatów na ławników został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.  
 

Uchwała Nr XIII/165/15 w sprawie powołania doraźnej komisji  do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,  została przyjęta jednogłośnie przy 
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych. 
 

10) Do projektu  uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji do 
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników: 
radny Ryszard Jonderko zaproponował kandydaturę radnego Waldemara 
Mitury, który wyraził zgodę; 
radny Waldemar Mitra zaproponował kandydaturę radnej Stefanii Szyp, która 
wyraziła zgodę; 
radny Grzegorz Wolny zaproponował kandydaturę radnego Jana Pali, który 
również wyraził zgodę. 

 
Uchwała Nr XIII/165/15 w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników,  została przyjęta jednogłośnie przy 
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych. 
 
Ad. 7 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej                  
za okres od 17.10.2015 r. do 17.11.2015 r. Uwag  do sprawozdania nie zgłoszono. 
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Ad. 8, Ad. 9 
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 
Radny Leszek Salamon podziękował wszystkim za udział w pogrzebie jego matki.  
Również radny Jan Pala podziękował za udział w pogrzebie jego matki.  
Radna Stefania Szyp w imieniu mieszkańców ul. Zielonej podziękowała                                 
za położenie na tej ulicy drogi śladowej.  
Radna Izabela Tesluk powiedział, że mieszkańcy proszą o zwiększenie odbierania 
w sezonie ilości worków z bioodpadami. 
Przewodniczący RM powiedział, że ilość bio jest odbierana zgodnie z naszą 
uchwałą.  
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że chciałby podziękować Burmistrzowi                     
za dotację złożoną na ręce Spółki Wodnej w celu wykonania zakolektorowania 
odcinka rowu przy ul. Damrota w Przegędzy. 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Leszczyny Osiedle Artur Szwed poprosił,                      
2aby przy modernizacji Przedszkola Nr 3 zmodernizować tam również plac zabaw.   
Radny Bogdan Knopik powiedział, że ten temat był poruszony na Komisji Oświaty  
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM powiedział, że w związku z tym, że na posiedzeniach Komisji 
przed dzisiejszą sesją nie było czasu na omawianie projektu Uchwały Budżetowej na 
rok 2016, 2 grudnia o godzinie 15tej odbędzie się posiedzenie Komisji poświęcone 
tylko problemom budżetu. 
Poinformował również, że następna sesja odbędzie się 17 grudnia o godzinie 12tej.  
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:      
Sylwia Gruszkiewicz 
 
 
 
       (-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Bernard Strzoda 


