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

w dniu 20 października 2016 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXVI 
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,  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  radnych, nieobecna była 
radna Grażyna Strzelecka oraz radny Grzegorz Wolny.  
 
Przewodniczący RM poprosił o wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał 
w sprawie: 

1) oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 
2001 roku Prawo wodne – Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że projekt ten jest 
już nieaktualny, gdyż w ostatnich dniach rząd wycofał się z nowelizacji 
wspomnianej ustawy i w związku z tym przyjmowanie takiej uchwały jest 
niezasadne. Musimy poczekać na dalsze ruchy rządu w tej sprawie. 
Głosowanie nad wprowadzeniem projektu do porządku obrad nie zostało 
przeprowadzone, 

2) wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Programu 
„Czerwionka-Leszczyny przyjazna Seniorom” – projekt uchwały został 
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                         
19 radnych. 
 

Poprosił także o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, zgodnie                 
z otrzymaną nową wersją projektu. 
 
Ad. 2 
Protokół  z sesji z dnia 30 września 2016 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed 
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XXV/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                       

3300  września 2016 r. został przyjęty 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 19  radnych.       

 
Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od  30 września 2016 r. do 19 października 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 17 października br.  
Na posiedzeniu omówiliśmy materiały na dzisiejsza sesję. Poinformował,                         
że zgodnie z planem pracy jeszcze w tym miesiącu zostanie przeprowadzona 
kontrola Komisji Rewizyjnej w Gimnazjum nr 2 w Leszczynach.  

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się                      
17 października br. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  
udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Projekt dotyczy zabytkowego kościółka w Bełku. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji 
nie zgłoszono uwag. 
W sprawach bieżących przedstawiono następujące informacje: 

 organizacja II Gminnego Zjazdu Seniorów, 

 wydanie książki kulinarnej zawierającej przepisy mieszkańców gminy, 

 omówiono konkurs plastyczny organizowany w ramach  projektu 
„Przyrodniczy diament regionu”,  

 poinformowano o inauguracji UTW, 

 poinformowano o uzyskaniu dotacji do realizacji projektu dot. budowy 
infrastruktury wykorzystującej energię słoneczną, 

 w najbliższą sobotę i niedzielę na terenie osiedla Familoków odbędzie się 
zjazd Food Trucków,  

 trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery. 
Na tym  Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się                                     
18 października  br. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
Zapoznano się z informacjami przedstawionymi przez Pełnomocnik                                
ds. Społecznych dotyczącymi organizacji Gminnego Dnia Seniora oraz 
wprowadzenia w naszej gminie Karty życia i Karty seniora.  
Dyrektor OPS poinformowała o bieżącej działalności Ośrodka. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się  19 października br.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dot. oświaty. 
Przekazano m.in. informacje o rozpoczętych pracach związanych z nadbudowa 
tarasu w ZS nr 1 w Leszczynach i wykonywanej dokumentacji projektowej na 
budowę Sali gimnastycznej w Palowicach. Poinformowano członków Komisji                     
o Gminnym Dniu Edukacji Zorganizowanym przez Wydział Edukacji oraz SP nr 3 
w Leszczynach, o otwarciu Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Bądź 
autorem swojej kariery”, zorganizowany w ZSS w Leszczynach. 
Zostały omówione wydarzenia oraz imprezy organizowane przez MOK, MOSiR 
oraz Bibliotekę Publiczną.   
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.   



3 

 

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
17 października br. 
Komisja omówiła  branżowe projekty branżowe na dzisiejszą sesję. Nieco dłużej 
zatrzymała się przy projekcie uchwały dot. stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2017. Do projektu nie wniesiono uwag.  
Na posiedzeniu Komisji obecny był Wicestarosta Marek Profaska, który omówił 
zrealizowane w tym roku przez powiat inwestycje dot. dróg i chodników na 
terenie naszej gminy, także o tych, które będą w realizacji do końca roku.  
Poinformował o ewentualnych przyszłorocznych planach. Radni przekazali mu 
swoje uwagi   i wnioski dot. ewentualnych koniecznych remontów. 
Komisja podjęła wniosek aby w najbliższych planach ująć wykonanie chodnika 
wzdłuż ul. Ks. Pojdy od zameczku do ul. Armii Krajowej 
W sprawach bieżących Komisja poruszyła temat dot. dewastacji przez ciężkie 
samochody bądź sprzęt budowlany dróg gminnych. Dotyczy to w szczególności 
sytuacji, gdy prowadzone są jakieś inwestycje czy modernizacje budynków, 
ciężki sprzęt narusza strukturę dróg. A także temat odśnieżania dróg                         
i chodników, w szczególności przy wykorzystaniu sprzętu ciężkiego. Chodzi o to, 
aby przemyśleć sprawę wykorzystanie lekkiego sprzętu do odśnieżania 
chodników.  
Komisja podjęła także wniosek, aby ZDiSK przedstawił stan posiadania sprzętu, 
stopień jego wykorzystania i stopień jego zużycia wraz z wykazem liczby 
pracowników pracujących w poszczególnych działach Zakładu.  
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  

6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie 
odbyło się 18 października 2016 r.  
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił 
informację nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji oraz stanu 
bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie gminy za ostatnie 9 m-cy.  
Zapoznano się z informacjami na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej 
oraz bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności  i gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
W sprawach bieżących poinformowano m.in. o spotkaniu zespołu ds. monitoringu 
gminy, poruszono kwestie oświetlenia solarnego, które ma być wykonane                         
w 2017 r. gminy, zwracano uwagę na pojawiające się akty wandalizmu                            
na budynkach na osiedlu w Leszczynach. Chodzi o napisy. 
Podjęto wniosek o zgłoszeniu kandydatury Komendanta Komisariatu Policji               
w Czerwionce-Leszczynach do nagrody „Karolinka”. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 17 października  br.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesją Rady Miejskiej,                        
które członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali. W sprawach 
bieżących: 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student omówiła sprawy 
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Po raz kolejny 
stwierdziła, że system się nie finansuje.  
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Więcej czasu Komisja poświęciła dyskusji dot. ograniczenia niskiej emisji oraz 
wypracowania zasad przyznawania dofinansowania mieszkańcom, którzy 
chcieliby w jakiś sposób niską emisję ograniczyć. Obecnie jesteśmy na etapie 
wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i tutaj Komisja podjęła wniosek                    
o przygotowanie przez Wydział Ekologii propozycji regulaminu dot. 
dofinansowania do instalacji mających na celu ograniczanie niskiej emisji                          
w gospodarstwach domowych osób fizycznych.  
Następnie przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na wniosek Komisji 
dot. budowy placu zabawa w parku im. Piotra Furgoła. Ujęcie tego zadania                       
w projekcie na dzień dzisiejszy nie jest możliwe.  
Poinformował, że 10 października odbyło się spotkanie w Nadleśnictwem Rybnik 
poświęcone edukacji przyrodniczej mieszkańców, w nawiązaniu do planu 
dziesięcioletniego gospodarki leśnej Nadleśnictwa Rybnik. Odbyło się także 
spotkanie w UM Rybnik w sprawie zwierzyny dziko żyjącej wychodzącej blisko 
zabudowań. Omówiono przyczyny takiej sytuacji oraz sposoby zapobiegania.  
Komisja podjęła wniosek o dofinansowanie przez gminę rozbudowy systemu 
drenarskiego przy ul. Powstańców w Książenicach.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 19 października 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, 

Skarbik G i M odpowiedział na liczne pytania zadane ze strony radnych dot.                                              
w/w uchwał. 
Następnie Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, 
któremu poświęciła większą część posiedzenia. Radni zadali wiele pytań 
Skarbnikowi GiM oraz Burmistrzowi w tym temacie.  
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przy jednym głosie 
wstrzymującym. Do  pozostałych projektów uchwał zawartych  w porządku sesji 
członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

 
Ad. 5 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma:  

1) pisma Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych 
projektów uchwał, 

2) sprawozdanie Burmistrza z konsultacji projektów uchwał: w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia                            
1 stycznia 2017 roku oraz w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych  na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami 
budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                                 
i wykorzystania 

3) zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz rozstrzygnięcia nadzorcze 
Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał                               
Nr XXIV/289/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania składnika 
majątkowego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta 
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Czerwionka-Leszczyny oraz uchwały Nr XXIV/290/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. 
w sprawie  przekazania składnika majątku Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, 

4) pismo Marszałka Województwa Śląskiego dot. zmian w ustawie prawo wodne, 
którego pokłosiem jest wprowadzone do porządku obrad oświadczenie, 

5) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku zawierające informację           
o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok, 

6) informacja Wojewody Śląskiego dot. oświadczeń majątkowych  złożonych 
Wojewodzie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy             
i Miasta za 2015 rok, 

7) pismo Fabryki Aktywności Młodych zachęcające do uwzględnienia środków na 
finansowanie aktywności wolontariackiej w budżecie, 

8) zaproszenie na XIII ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej radnych 
samorządów w Mrzeżynie, 

9) uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji 
Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. 

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 19  głosach „za”- głosowało 19 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXVI/304/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, została przyjęta jednogłośnie przy  19 głosach 
„za” - głosowało 19 radnych.  
 

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

 
Uchwała Nr XXVI/305/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy                             
19 głosach  „za” – głosowało 19 radnych.  
  

3) Do projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku                       
od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXVI/306/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
  

4) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych 
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przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXVI/307/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej                
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli 
prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących 
jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania               
i wykorzystania, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało                         
19 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXVI/308/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie                       
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy                 
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 

 
6) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-
Leszczynach obręb Dębieńsko, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVI/309/16 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb 
Dębieńsko, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało                          
19 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXVI/310/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy                      
i Miasta Czerwionka- Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach 
„za” - głosowało 19 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie 
nieruchomości gminnych służebnością gruntową, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVI/311/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie 
nieruchomości gminnych służebnością gruntową, została przyjęta jednogłośnie przy 
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
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9) Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna 
seniorom”, Pełnomocnik ds. Społecznych wyjaśniła, że elementy, które 
chcemy wprowadzić w naszej polityce senioralnej powinny być zebrane                      
w jedną uchwałę, w jeden program. Projekt „Czerwionka-Leszczyny przyjazna 
seniorom” zawiera trzy główne punkty, jego celem jest polepszenie życia 
seniorów w zakresie dostępu do usług m.in. zdrowotnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych na terenie naszej gminy. Chcemy to wprowadzić 
poprzez zadania, które realizuje UTW, poprzez wprowadzenie Koperty życia, 
poprzez wprowadzenie Karty seniora.  Uwag do projektu nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVI/312/16 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Programu „Czerwionka-Leszczyny przyjazna Seniorom”, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 
Ad. 7 
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników 
gminnych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informację dot. oświadczeń majątkowych 
za rok 2015  złożonych przez radnych Rady Miejskiej.  
Burmistrz GiM odczytał informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych przez               
Z-cę Burmistrza, Pełnomocnika ds. PRiG, Pełnomocnika ds. Społecznych, 
Sekretarza, Skarbnika GiM, kierowników jednostek organizacyjnych, osobę 
zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osoby 
wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza GiM.  
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej                  
za okres od 24.09.2016 r. do 17.10.2016 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
  
Ad. 9, Ad. 10 
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
Radny Waldemar Mitura poruszył sprawę oświetlenia chodnika przy ul. Dworcowej, 
który prowadzi do wiaduktu PKP na peron dworca. Od kilku miesięcy  nie świecą tam 
dwie lampy i mieszkańcy się skarżą.   
Podziękował Dyrektorowi ZGM za postawienie ławki przy ul. Sienkiewicza.  
Zapytał czy w Kurierze można by zrobić rubrykę Radny ma głos czy mini wywiad                  
z radnym, komentarz radnego. Każdy radny ma coś do powiedzenia  i dobrze by było 
gdyby od nowego roku znalazło się miejsce na taką rubrykę. 
Radny Wacław Brózda zgłosił brak oświetlenia w rejonie ul. Broniewskiego                             
i Sportowej koło ośrodka zdrowia oraz w rejonie deptaka.   
Poprosił w imieniu mieszkańców o utwardzenie terenu w okolicy Domu Działkowca, 
gdyż jak popada ludzie chodzą tam po kolana w błocie.  
Radna Jolanta Szejka podziękowała za remont ulicy Palowickiej.  
Przewodnicząc RM podziękował za zakup średniej klasy wozu strażackiego dla 
OSP Palowice.  
Odczytał także podziękowania od księdza proboszcza z Palowic za przyznanie 
dotacji na rozpoczęcie pierwszego etapu prac remontowych dachu palowickiego 
zabytkowego kościoła parafialnego.   
Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz poprosił, aby PWiK uruchomił 
aktywny numer awaryjny, gdyż nigdzie nie można się dodzwonić w razie awarii 



8 

 

Radna Janina Binda po raz kolejny poprosiła w imieniu tych, którzy muszą pieszo 
dochodzić z ul. Wolności do CKE lub do basenu, o utwardzenie małego przesmyku 
do chodnika.   
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski 
Przewodniczący RM poinformował, że z inicjatywy mieszkańców Czuchowa 
powstało stowarzyszenie, którego celem jest doprowadzenie do konsultacji 
społecznych z potencjalnym inwestorem  w miejscu Koksowni. Zaprasza do 
współpracy w tym temacie.  
Burmistrz GiM poinformował, że do parafii w Leszczynach powrócił  dzwon „Maria”, 
który w okresie okupacji został wywieziony do Niemiec,  do miejscowości Elze. Dzięki 
zaangażowaniu księdza proboszcza oraz stowarzyszeniu, po wielu latach udało się 
go sprowadzić, to cud, że nie został przetopiony. W roku 2017 przypada 400-lecie 
tego dzwonu. Dodał, że dobrze by było, gdyby plan ochrony zabytków uwzględnił 
możliwość przekazania środków na wsparcie finansowe. Niestety ten dzwon nie jest 
w spisie zabytków, ale ma nadzieję, że konserwator zabytków, co do jego historii nie 
będzie miał wątpliwości i wpisze go w rejestr, żeby Wysoka Rada mogła ewentualnie 
jakieś dofinansowanie na tą okoliczność ufundować.  
Radny Artur Sola powiedział, że w miesiącu listopadzie i grudniu są wybory do                  
Rad Dzielnic i Rad Sołeckich, dlatego prosi aby organy gminy zaangażowały się                          
w rozpowszechnienie informacji o tych wyborach. 
Burmistrz GiM powiedział, że terminy zostały już ustalone, tak szybko m.in. po to, 
żeby można było podać tą informację w Kurierze, który ukarze się jutro. Informacja 
będzie również na stronie internetowej i w urzędzie.  
 
Ad. 11 
Burmistrz GIM serdecznie zaprosił wszystkich na uroczystości z okazji święta                      
11 listopada.  
Przewodniczący RM poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 25 listopada.  
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 
 
 
 


