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 Protokół Nr XXXII/17 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 9 lutego 2017 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXII 
sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która 
odbyła się w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Panią Sekretarz, Skarbnika, naczelników 
Wydziałów, pracowników Urzędu 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. Nieobecne 
były radna Janina Binda, radna Grażyna Strzelecka oraz radna Jolanta Szejka.  
 
Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta poprosił  o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie: 

 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów – projekt uchwały 
został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 18 glosami „za” – 
głosowało 18 radnych.  

 
Ad.2 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkól 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - Naczelnik 
Wydziału Edukacji Iwona Flajszok wyjaśniła, że jest to uchwała intencyjna, 
deklaratoryjna. Uchwała zawiera plan sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 
2019 roku (zał.1). Plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych                       
w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
(zał.2). Ponadto uchwała zawiera warunki przekształcenia Gimnazjum Nr 6                
w Szkołę Podstawową Nr 7 oraz warunki włączenia Gimnazjum Nr 2 do 
Szkoły Podstawowej Nr 3. Uchwała także określa (w przypadku 
przekształcenia i połączenia) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią 
szkołę podstawową, rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie                                
w I klasie ośmioletniej SP, dzień zakończenia działalności gimnazjum Nr 2.  
Do uchwały załączono także plan szkół podstawowych od dnia 1 września 
2019 r.(zał.3) Uchwała podlega opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie 
oceny zgodności z prawem proponowanych w uchwale rozwiązań oraz                         
w zakresie zapewnienia uczniom, przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Kurator ma na zaopiniowanie tej 
uchwały 21 dni od daty jej otrzymania, jego opinia jest opinią wiążącą, nie 
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służy od niej zażalenie, na opinię służy skarga do Sądu Administracyjnego. 
Ewentualne zmiany wskazane przez Kuratora Oświaty muszą zostać 
uwzględnione  w kolejnej podejmowanej  uchwale. Uchwałę opiniują także 
Związki Zawodowe w terminie nie dłuższym niż 21 dni.     
Radny Leszek Salamon zwrócił uwagę na literówkę – w załącznikach jest                     
ul. Pojdy zamiast Ks. Pojdy. Poprawki zostały naniesione, innych uwag do 
projektu uchwały nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr XXXII/360/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkól 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, została przyjęta 
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej   w Czerwionce-Leszczynach, obręb 
Czuchów - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki 
Nieruchomościami Roman Gorzawski wyjaśnił, że uchwała jest pokłosiem 
uchwały podjętej na ostatniej sesji w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gminnej służebnością drogową na całej jej przebiegu.                         
W  trakcie prowadzonych uzgodnień ze stroną, wyraziła ona wolę nabycia tej 
nieruchomości. W związku z tym, iż nieruchomość nie jest możliwa do 
zagospodarowania w sposób odrębny, zachodzą tutaj przesłanki, aby zbyć ją 
w trybie bez przetargu.  Wyrażenie zgody jest pozytywnie zaopiniowane przez 
Zarząd Dzielnicy Czuchów.  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXII/361/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej   w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów, 
została przyjęta jednogłośnie przy  18 głosach  „za” – głosowało 18 radnych.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok przedstawiła dalsze kroki związane                  
z uchwałami dot. systemu szkolnictwa w naszej gminie. Poinformowała, że do                       
31 marca 2017 r. należy podjąć uchwałę, która będzie m.in. zawierała akt 
założycielski SP Nr 7. Do 30 listopada br. należy  podjąć uchwały stwierdzające 
przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie – również one 
będą stanowiły akty założycielskie. Również do 30 listopada br. w formie uchwały 
stwierdza się przekształcenie Zespołów Szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe.                      
A do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza się zakończenie działalności 
gimnazjów.  Łącznie będzie trzeba jeszcze podjąć 20 uchwał.  
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że ma poczucie bezpieczeństwa 
jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta reforma będzie przeprowadzona u nas w gminie. 
Powiedział, że w środę będzie spotkanie trójek klasowych rodziców ze wszystkich 
szkół z przedstawicielami kuratorium. Dodał, że w 1990 roku nasza gmina, jako 
jedna z 6 w całej Polsce, podjęła decyzję o przejęciu szkół przez samorząd. Nasze 
szkoły na pewno wyszły na tym dobrze. Jest pewien, że damy sobie radę także z tym 
co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Prosi o cierpliwość, gdyż jedyna ostateczna 
decyzja w tej sprawie, to decyzja kuratora. Jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcą 
ustawy o systemie oświaty, dlatego musimy wszystko zrobić tak, jak mówią przepisy 
prawa. Mówi o tym dlatego, że są sugestie rodziców, aby nowa SP Nr 7 w 
Dębieńsku, od 1 września 2017 r. była pełną szkołą podstawową. Z punktu widzenia 
samorządu jesteśmy na to przygotowani, jednak z punktu widzenia przepisów jest to 
niemożliwe. Powodują to uwarunkowania związane z podstawami programowymi, 
które powodują, że dzieci niektórych klas muszą zostać w macierzystej szkole.  
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Ad. 3 
Przewodniczący RM poinformował, że 17-18 marca planowane jest szkolenie dla 
radnych. To szkolenie będzie m.in. dot. spraw oświatowych, jak również działalności 
Rady. Należy zgłaszać chęć udziału w szkoleniu do Biura Rady. 
25 marca jest doroczny Powiatowy Turniej Siatkówki, który po raz kolejny będzie 
organizowany w ZS ponadgimnazjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Przed 
turniejem zorganizujemy dwa lub trzy treningi.     
Kolejna sesja odbędzie się 24 lutego, zgodnie z harmonogramem.  
 
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 
 


