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 Protokół Nr XXIII/16 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 24 czerwca 2016 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXIII sesji 
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się                          
w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Radnych, Pełnomocnika Burmistrza, Panią 
Pełnomocnik ds. Społecznych, Sekretarza, Skarbnika, pracowników Urzędu, 
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów oraz 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 18 radnych, nieobecna 
była radna Jolanta Szejka, radny Wacława Brózda oraz radny Grzegorz Wolny.  
 
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM  poprosił  o wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar          
w rejonie ulic Zwycięstwa   i Żorskiej w Stanowicach - projekt uchwały został 
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało 18 radnych. 

2) przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi gminy -  projekt uchwały został wprowadzony                
do porządku obrad jednogłośnie – głosowało 18 radnych. 
 

Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny,  
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów. 
 
Ad. 2 
Protokół  z sesji z dnia 20 maja 2016 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją 
na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     
20 maja 2016 r. został przyjęty 17 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - 
głosowało 18 radnych.       

 
Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od  20 maja  2016 r. do 24 czerwca 2016 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
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Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,                      

że posiedzenie Komisji obyło się 22 czerwca br.  
Zapoznano się z materiałami na sesję Rady Miejskiej. W ostatnim okresie czasu 
Komisja Rewizyjna pracowała nad stanowiskiem Komisji w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta. Stosowne stanowisko będzie 
tematem dalszej części obrad Wysokiej Rady. Poinformował, że zgodnie                            
z planem pracy Komisji przeprowadzono kontrole w Klubie Sportowym „Orzeł” 
Palowice. Jesteśmy na etapie pisania protokołu.  

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju –
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Antoni Procek poinformował,                  
że posiedzenie odbyło się 18 czerwca br. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych  w porządku 
obrad dzisiejszej sesji.  
W sprawach bieżących podsumowano imprezy, które odbyły się w ostatnim 
czasie na terenie naszej gminie tj.:  

 Festiwal Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego miał miejsce finał 
akcji „Kilometry Dobra”, 

 zakończenie 3 roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 po raz drugi na terenie gminy, a konkretnie Osiedla Familoków, jako obiekt 
zaprzyjaźniony Szlaku Zabytków Techniki, odbyło się szereg imprez                    
w ramach Industriady, 

 zakończenie sezonu 2015/2016 zespołów działających w ramach MOK . 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawiła osiągnięcia zespołów 
działających w ramach Ośrodka  tj. Karolinki, Zygzak, Koła Gospodyń Wiejskich.  
Omówiła również przebieg imprez odbywających się w ramach Industrady,                          
w których uczestniczyło około 2,5 tys. osób. 
Komisja zwróciła się z prośbą o dofinansowanie (w ramach możliwości 
finansowych) wyjazdu zespołu Zygzak na Mistrzostwa Świata w Pradze. 
Przekazano  także informacje o przygotowaniach do zbliżających się imprez – 
Around The  Rock  i Światowych Dni Młodzieży. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 21 czerwca br. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
Przewodniczący zapoznał członków Komisji z odpowiedzią na wniosek dot. 
zwiększenia godzin gimnastyki korekcyjnej w jednostkach oświatowych, 
informującą, iż obecnie prowadzona jest diagnoza potrzeb uczniów i dzieci w tym 
zakresie, w związku z wprowadzanymi obecnie zmianami systemu edukacji, 
decyzje zostaną podjęte po dokonaniu analizy skutków finansowych 
wprowadzanych zmian. 
Zapoznano się z treścią pisma Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego NZOZ 
SALUZ s. c. dot. realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy, w związku               
z odrzuceniem w wyniku procedur przetargowych oferty spółki. 
Wyjaśnień nt. realizacji usług opiekuńczych i wyboru podmiotu realizującego 
udzieliła z-ca Dyrektora OPS. 
Zapoznano się również z informacjami przedstawionymi przez Pełnomocnik ds. 
Społecznych dot. przygotowań do przebiegu na terenie gminy Światowych Dni 
Młodzieży, projektem odpowiedzi na zapytanie Wojewody dot. przyjęcia  
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repatriantów, zakupu „kopert życia”. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się  22 czerwca br.  
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały                     
w  sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów                    
i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów                         
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny. 
Przekazano informacje o projektowanej liczbie klas pierwszych w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.  
Uczeń klasy V SP w Przegędzy Paweł Salamon po raz czwarty zdobył Grand 
Prix na ogólnopolskim konkursie recytatorskim w Starachowicach. Do konkursu 
przygotowała go pani Marzena Kurpanik.  
Poinformowano o sukcesach uczniów naszej gminy w regionalnym przeglądzie 
pieśni „Śląskie Śpiewanie”, którego finał odbył się w Koszęcinie. O kolejnej edycji 
konkursu gwarowego „Młode Fafloki”, którego organizatorem była SP w Nr 8 w 
Dębieńsku, o kolejnej edycji Halowego Turnieju Piłki Nożnej Przedszkolaków, 
którego organizatorem było P Nr 7 w Czuchowie. O igrzyskach szkół 
podstawowych i gimnazjalnych zorganizowanych na obiekcie sportowym 
MOSiRu w Czerwionce. O jubileuszach placówek oświatowych w naszej gminie.  
Przekazano informacje o bardzo szerokiej działalności naszej biblioteki 
publicznej: o spotkaniu autorskim z Izabela Frączek, o zajęciach dla uczniów                
SP w ramach edukacji regionalnej, o spotkaniu poetycko-muzycznym,                                
o spotkaniu promującym czytelnictwo wśród przedszkolaków, o spotkaniu                        
z alpinistą Jackiem Czechem, o rajdzie rowerowym dla bibliotekarzy i miłośników 
książki, prowadzonym przez naszego mecenasa Aleksandra Żukowskiego,                       
o warsztatach kreatywnych zorganizowanych podczas Industirady.   
Przekazano informacje o zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych 
przez MOSiR, o sukcesach ogólnopolskich sekcji szachowej MOSIRu oraz                              
o przygotowaniu pływalni i basenu do sezonu letniego. 
Przekazano informacje o osiągnięciach zespołów MOKu oraz o imprezach 
organizowanych przez MOK.     
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Janusz Babczyński  poinformował,                       
że posiedzenie Komisji odbyło się 20 czerwca br. 
Komisja omówił branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, 
które zaopiniowała pozytywnie. 
Więcej uwagi poświęciła uchwale w sprawie rozpatrzenia petycji, jednak po 
dłuższej dyskusji radni doszli do wniosku, że petycję należy odrzucić m.in.                         
z powodu trudności w zastosowaniu w praktyce tego zwolnienia.  
Na posiedzeniu Komisji obecny był Wicestarosta Marek Profaska, który omówił 
zrealizowane przez powiat inwestycje drogowe oraz przedstawił plany dalszych 
działań. Wysłuchał również wniosków radnych skierowanych do ZDP.  
Następnie Przewodniczący Komisji omówił notatkę z objazdu dróg, który odbył 
się 30 maja. Był on w miejscowościach Palowice i Bełk.   
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W sprawach bieżących mieszkanka Leszczyn przedstawiła wniosek                                       
o zagospodarowanie zielonego terenu przy Przedszkolu nr 3 na parking. 
Omówiono także zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej”, dzięki 
której będzie można rozpocząć tam budowę lokali socjalnych oraz będzie można 
ściągnąć do kanalizacji całe Malenie i Szyb Zachodni.    
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.   

6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie 
Komisji odbyło się 21 czerwca 2016 r.  
Zapoznano się z informacjami na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
Zgłaszano sprawy  z zakresu porządku i bezpieczeństwa, które wymagają 
realizacji m.in.: 

 wykoszenie traw i krzewów przy  dojściu do InterMarche, 

 wyczyszczenie cieków wodnych, 

 usunięcie porzuconego samochodu na ul. Furgoła, 

 sprawa zakłócania ciszy nocnej w rejonach parku w Leszczynach, 
szczególnie w soboty. 

Zapoznano się z informacjami na temat bieżącej działalności Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz jednostek ochotniczej straży 
pożarnej. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
Radny Waldemar Mitura poinformował, że 13 czerwca zakończył się jego 
osobisty koszmar, ciągnący się od 2008 roku, gdy został Waldemarem M. 
oskarżonym. 13 czerwca Sąd Okręgowy odrzucił apelację prokuratora od wyroku 
uniewinniającego  go w lipcu 2014 r. Więc ponownie stał się Waldemarem Miturą 
– osobą niewinną.  Nie splamił więc honoru radnego Rady  Miejskiej. Chciał 
podziękować przewodniczącemu Stowarzyszenia „Wspólnota”, że nigdy nie miał 
wątpliwości co do jego osoby, wystawiając jego nazwisko na listach wyborczych 
w 2010 i 2014 r. w wyborach do Rady Miejskiej. Podziękował Przewodniczącemu 
RM, Burmistrzowi, radnym, za to, że powierzyli mu funkcję Przewodniczącego 
Komisji Prawa. Zapewnił, że gdyby czuł się winny, nigdy by tej funkcji nie objął                    
i nie startował by na radnego.  

7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że Komisji odbyło się 20 czerwca br. 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, zawarte w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.   
W sprawach bieżących: 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student omówiła sprawy 
związane   z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Brak jest jakichkolwiek 
informacji od mieszkańców o dzikich wysypiskach i porzuconych śmieciach. 
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek omówiła działania związane z ochroną 
kasztanowców w gminie, nawiązując do wniosku Komisji o zakazie wieszania na 
kasztanowcach nekrologów i ogłoszeń. Należy stwierdzić, iż proceder ten się 
zakończył. Ogłoszenia i nekrologi umieszczane są na tablicy ogłoszeń.  
Przewodniczący podjął temat dot. sposobu realizacji uchwały w sprawie 
usuwania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego. Następnie Z-ca 
Burmistrza Andrzej Raudner przedstawił problemy związane z usuwaniem 
barszczu Sosnowskiego oraz pomysły na ich rozwiązanie. 
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Przewodniczący Komisji omówił sprawy związane ze zmianą  ustawy łowieckiej, 
która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. i zmiany jakie ona wprowadza.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 czerwca br.  
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 
1) zmiany w Uchwały Budżetowej G i M na 2016 rok oraz 
2) zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki           

Wodnej w Katowicach, 
4) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej                
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 167, poz. 3095), 
poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego części nieruchomości nie 
wydzielone jako działki o symbolu „dr”, ale fizycznie wykorzystywane jako 
służebność drogowa, ujawniona w dziale III księgi wieczystej, 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział na liczne pytania ze strony radnych 
dot. Uchwały Budżetowej i WPF.  
W sprawie pożyczki poinformował, ze oprócz zaciągnięcia umarzalnej i w kwocie 
393 tys. zł, gmina ma zamiar wystąpić o dofinansowanie tego zadania w kwocie 
około 600 tys. zł. Koszt całej inwestycji to 1 mln 350 tys. zł. 
Więcej dyskusji wzbudziła uchwała dot. petycji, Komisja jednak doszła do 
wniosku, że po pierwsze jest ona niedokładnie sformułowana, a po drugie trudno 
byłoby takie zwolnienie z podatku zastosować w praktyce.  
Do pozostałych projektów uchwał zawartych  w porządku sesji członkowie 
Komisji nie zgłosili uwag.  
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9. Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 14 czerwca 2016 r.  
Komisja zapoznała się Protokołem Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka oraz 
Protokołem z Zebrania Mieszkańców Dzielnicy Czerwionka Karolinka, w zakresie  
dotyczącym omówienia projektu uchwały w sprawie zmian statutu Dzielnicy 
Czerwionka Karolinka.  
Zarząd Dzielnicy jak i Zebranie Mieszkańców nie zgłosili żadnych uwag                            
i pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały. 
W związku z powyższym Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany 
statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka, w wersji przedłożonej Komisji                                  
i postanowiła, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi                 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 
z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
skierować go pod obrady Rady Miejskiej, co dzisiaj ma miejsce. 
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Ad. 5 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma:  

1) pismo Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku 
sesji dodatkowych projektów uchwał, 

2) sprawozdanie z konsultacji projektów uchwał w sprawie  inkasa opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projektu uchwały w sprawie 
zmian statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka, 

3) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, 

4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/254/16 w sprawie zwalczania roślin 
gatunków barszcz Sosnowskiego i barszcz Mentegazziego, 

5) uchwała Rady Gminy Pawonków w sprawie renegocjacji zapisów 
Regionalnego Programu Operacyjnego, 

6) uchwałą Rady Gminy Miedzna w sprawie poparcia działań mających na celu 
utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii, 

7) odpowiedź Sekretarza Stanu Ministra Zdrowia na uchwałę w sprawie poparcia 
działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu 
Onkologii, 

8) życzenia z okazji święta samorządowców przesłane w imieniu 
Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego Transgór S.A. przez Prezesa 
Zarządu. 

Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.  
 
Ad.6   
Zapoznanie się z:  
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny za 2015 rok. Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział,                             
że mamy budżet możliwości, a nie potrzeb. Potrzeby znacznie wykraczają poza 
możliwości finansowe gminy. Po drugie ważna jest dyscyplina budżetowa, którą 
na przestrzeni całego roku trzeba realizować.  Podziękował Skarbnikowi, a także 
Wysokiej Radzie, za to, że traktujemy budżet nie jako rzecz zamkniętą, ponieważ 
każda sesja to są zmiany w budżecie.  Najważniejsze, że budżet jest wykonany                                   
i udaje się zrealizować to, co jest związane z jego zapisami. Następnie 
przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej. Ponownie 
podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że budżet został 
przygotowany i wykonany.  

2) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił  sprawozdanie finansowe Gminy                 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015. Powiedział, że jeżeli chodzi o bilans 
z wykonania budżetu, to suma bilansowa wynosi 13.453.088,88 zł, w tym środki 
pieniężne to 9.000.892,87 zł. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z 
bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu 
budżetowego to suma 240.065.024,92 zł. Czy rachunek zysków i strat jednostek 
budżetowych i zakładu budżetowego to zysk netto w kwocie 16.176.220,23 zł. 
Łączne zestawienie zmian w funduszu obrazujące sposób powstania funduszów 
w kwocie 225.758.469,63 zł. 
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3) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił informację o stanie mienia Gminy                
i Miasta Czerwionka-Leszczyny poinformował, że stan mienia na dzień                              
31 grudnia 2015 roku wynosi 3.967.102 metra kwadratowego powierzchni 
gruntów ogółem.  

4) Przewodniczący RM Bernard Strzoda odczytał Uchwałę Nr 4200/V/47/2016                
z dnia 6 kwietnia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu                   
za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz                                  
z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.  

5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Pala przedstawił Uchwałę Komisji 
Rewizyjnej z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu 
wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok wraz                   
z opinią, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
Przewodniczący RM przedstawił Uchwałę Nr 4200/V/86/2016 z dnia                            
30 maja 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                 
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający 
RIO wydał opinię pozytywną. 
 

Ad. 7  
Dyskusja 
Przewodniczący RM podziękował za tak dobrze przygotowaną prezentację. Dodał, 
że Rada pilnie obserwuje pracę Burmistrza przez cały rok i na bieżąco ma pełna 
informację odnośnie tego, jak jest budżet realizowany, dlatego teraz nie ma żadnych  
pytań. 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                      
ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny    
za rok 2015. 
 
Uchwała Nr XXIII/263/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem  z  wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                         
za rok 2015, została przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za”- głosowało 17 radnych. 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 2015. 
Mecenas Aleksander Żukowski przypomniał, że w tym wypadku Rada głosuje 
bezwzględną większością głosów. Stosujemy tu regułę 50% + 1 żeby ta uchwała 
mogła być przegłosowana skutecznie.   
 
Uchwała Nr XIII/264/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy                      
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2015, została przyjęta jednogłośnie                            
17 głosami „za” - głosowało 17 radnych. 
 
Burmistrz GiM powiedział, że są takie chwile kiedy praca zespołowa jest oceniona 
dobrze, a praca pojedynczego człowieka, poprzez negatywną ocenę wpływa na 
pracę zespołu. W związku z tym uważa, że to jednomyślne absolutorium jest oceną 
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pracy całego zespołu. Dla niego jest ważne, że zdarzyło się to po raz drugi                               
w historii tego samorządu. Jest to wyraz dojrzałości Wysokiej Rady w ocenie tego 
wszystkiego, co robimy wspólnie dla GiM Czerwionka-Leszczyny i takiego wybicia się 
ponad wszelkie podziały polityczne. Dlatego serdecznie podziękował za 
przygotowanie budżetu i wspólną jego realizację. Ciesz również to, że wszystkie 
kwestie sporne są rozstrzygane poza tą salą. Warto czeka 26 lat no to by 
wypracować filozofię dochodzenia do konsensusu, gdzie sesja jest miejscem 
przegłosowania spraw, które zostały przewałkowane na Komisjach. Konsensus nie 
wynika tylko i wyłącznie z jednomyślności, on wynika przede wszystkim z 
nadrzędności kompromisu nad walką. A kompromis to nic innego, jak sztuka 
zrobienia kroku do tyłu, po to żeby później zrobić pięć kroków do przodu. Za to 
jeszcze raz podziękował.    
 
Przewodniczący RM powitał na sesji przedstawicieli Świetlic Środowiskowych, 
których wizyta jest związana z przeznaczeniem środków dla nich przez Ambasadora 
Polskiego w Brukseli. 
Burmistrz GiM dodał, że miał przyjemność  wraz z delegacją gościć w Ambasadzie 
RP w Brukseli na zaproszenia Ambasadora Artura Harazima. Przekazano im czek na 
kwotę 5000 euro dla dwóch naszych Świetlic Środowiskowych. Następnie przekazał  
czek i IPada przedstawicielom świetlic.  
 
Ad.10 
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 17 głosach „za”- głosowało 17 radnych. 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/265/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy  17 głosach 
„za” - głosowało 17 radnych.  
 

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

 
Uchwała Nr XXIII/266/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy                            
17 głosach  „za” – głosowało 17  radnych.  
  

3) Do projektu  uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uwag nie 
zgłoszono.  
 

Uchwała Nr XXIII/267/16 w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, została przyjęta jednogłośnie przy         
17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 
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4) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych                       
na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/268/16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,, została przyjęta 
jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 
 

5) Do projektu  uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/269/16 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                       
17 radnych. 

 
6) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka 

Karolinka, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXIII/270/16 w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka, 
została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 
 

7) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej                                      
Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów  i logopedów               
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/271/16 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/268/05 
dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów                             
i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny,, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - 
głosowało 17 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany 
uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia                            
22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia 
obejmującego części nieruchomości nie wydzielone jako działki o symbolu 
„dr”, ale fizycznie wykorzystywane jako służebność drogowa, ujawniona                                    
w dziale III księgi wieczystej,  
Radny Marek Szczech powiedział, że na Komisji Rada zgodnie stwierdził,                 
że petycję należy odrzucić, jednak  odrzucenie tej petycji nie oznacza wcale,                     
że Rada nie zgadza się w ogóle z jej autorami. Tylko uważamy,                                    
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że nie jesteśmy jej adresatami. Pozwolił on sobie sformułować pismo, które 
skierował do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego                                       
i Kartograficznego, które odczytał  (zał.). Pismo zostanie nadane przez Biuro 
Rady.  

 
Uchwała Nr XXIII/272/16 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały 
Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r.                  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 167, 
poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego części nieruchomości 
nie wydzielone jako działki o symbolu „dr”, ale fizycznie wykorzystywane jako 
służebność drogowa, ujawniona w dziale III księgi wieczystej, została przyjęta 
jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 
 

9) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/273/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom, została przyjęta jednogłośnie 
przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 

 
10) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIII/274/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta  jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                                
17 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXIII/275/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                            
17 radnych. 

 
12) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej,  uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIII/276/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                            
17 radnych. 

 
13) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIII/277/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                          
17 radnych. 

 
14) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej, uwag nie zgłoszono. 
 



11 

 

Uchwała Nr XXIII/278/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                         
17 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXIII/279/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                           
17 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXIII/280/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                           
17 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXIII/281/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało                            
17 radnych. 
 

18) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/282/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy               
17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 
 

19) Do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej                                    
w Stanowicach,  
Radny Jerzy Kapszewicz, zapytał czy ten projekt będzie wyłożony do 
konsultacji oraz czy nie istnieje zagrożenie sprzedaży placu sportowego – 
boiska.  
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król odpowiedziała, że plan zostanie 
przygotowany zgodnie z procedurą zapisaną w ustawie, natomiast plac 
sportowy został objęty planem zagospodarowania, w którym mówimy o tym 
jakie będzie przeznaczenie gruntów. 
Radny Bogdan Knopik poprosił o przybliżenie kwoty jaka została 
przeznaczona na ten plan.  
Naczelnik Wydziału PGN odpowiedziała, że   podpisywane umowy zawierają 
harmonogram. Ten harmonogram, ze względu, że jest to umowa długotrwała, 
obejmuje kilka etapów. Czasami płacimy jeden etap w danym roku, czasami 
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dwa.  Zabezpieczyliśmy większą kwotę na wykonanie tego planu zarówno w 
WPF jak i w budżecie na ten rok. Wartość zamówienia będzie na pewno 
niższa, ale musimy się w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby nie zwoływać na 
szybko sesji.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że na Komisji zrozumiał,  że ten plan był 
już uchwalony, a teraz są nanoszone tylko kosmetyczne zmiany. Poprosił                      
o podanie kwoty przeznaczonej na ten plan. 
Naczelnik Wydziału PGN powiedziała, że nie są to kosmetyczne zmiany, jest 
to normalny plan, taki jakie ciągle uchwalamy.  Ostatni obowiązujący plan do 
tego terenu jest z 2002 roku. Poinformowała, że zabezpieczona kwota to                     
70 tys. zł, natomiast jaki będzie koszt wynikający z zamówienia będziemy 
wiedzieć po zrobieniu zapytania ofertowego. Porównywalnie, w Stanowicach 
robimy plan zagospodarowania terenów przy ul. Zwycięstwa i Wyzwolenia, 
gdzie jest więcej hektarów i jest to koszt 36 tys. zł.  Więc w tym przypadku na 
pewno nie przekroczymy tej kwoty.  

 
Uchwała Nr XXIII/283/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach, została 
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 
 

20) Do projektu  uchwały w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, król 
wyjaśniła, że projekt wynika z tego, że musieliśmy przygotować program prac 
konserwatorskich, zgodnie z nowymi wytycznymi, które zostały wprowadzone 
ustawą w październiku zeszłego roku. Zleciliśmy program prac 
konserwatorskich na zamek w Leszczynach i zamek w Czerwionce.                              
W związku z tym, że dyrektor ZGM Marian Uherek będzie przeprowadzał 
rewitalizację zamku wraz z otoczeniem, a program jest dokumentem 
wymaganym do pozwolenia na budowę, przekazujemy go jako majątek gminy 
Zakładowi dlatego, że całą tą inwestycję będzie powadził właśnie ZGM.  
 

Uchwała Nr XXIII/284/16 w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, została 
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych. 
 
Ad. 11 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej                  
za okres od 15.05.2016 r. do 18.06.2016 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
  
Ad. 12, Ad. 13 
Zgłaszanie zapytań i wniosków.  
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
 
Radna Izabela Tesluk zapytała czy wszystkie ustalenia dot. Szczejkowic są nadal 
aktualne. Czy będą realizowane czy przesuwane. W szkole są potrzebne 
wentylatory.  
 
Burmistrz GIM powiedział, że jedyną rzeczą, która jest przesuwana                                       
w Szczejkowicach to  jest chodnik, którego realizacja nie zależy od gminy. Wszystkie 
inne zadania są realizowane zgodnie z planem. Tempo tych zadań, które są                               
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w wieloletnim planie jest często niezadowalające. Na dzień dzisiejszy jesteśmy także 
po rozmowie z panią dyrektor szkoły i wszystko to, co ustaliliśmy sobie na rok 2016 
będzie zrealizowane, najlepiej w okresie wakacyjnym. Również dążymy do tego by w 
końcu chodnik został zrealizowany. 
 
Ad. 14 
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 
           


