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

w dniu 28 kwietnia 2017 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXV 
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się                          
w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Panią Pełnomocnik ds. Społecznych,  
panią Sekretarz, Skarbnika, Radnych, 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 19 radnych, nieobecni 
byli radny Marek Szczech oraz radny Antoni Procek. 
 
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 obrębie Bełk projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych, 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar   
w obrębie Przegędza projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych, 

3) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 
projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie                           
19 głosami „za” – głosowało 19 radnych, 

4) apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych 
działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce projekt uchwały 
został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 19 głosami „za” – 
głosowało 19 radnych. 

 
Poprosił także o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

zgodnie z  otrzymanymi nowymi wersjami projektów. 
 
Ad. 2 
Radni nie zgłosili  uwag do porządku obrad sesji. 
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Ad. 3 
Protokół  z sesji z dnia 24 marca był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją na 
sali obrad.  Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XXXIV/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     

24 marca 2017 r. został przyjęty 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”  – 
głosowało 19 radnych.       

 
Ad. 4 
Przewodniczący RM zaproponował, aby pkt 4 dot. sprawozdania Burmistrza,                    
został przesunięty do czasu przybycia Burmistrza GiM na sesję Rady Miejskiej, gdyż 
w tym momencie bierze on udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego dla 
klas maturalnych z Zespołu Szkół w Czerwionce. 
Radni jednogłośnie – 19 głosami „za” zdecydowali o przeniesieniu pkt. 4 na moment, 
kiedy Burmistrz GiM dotrze na obrady sesji.   
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,                      

że posiedzenie Komisji obyło się 26 kwietnia. 
Po omówieniu materiałów na sesję Rady Miejskiej omówiliśmy przeprowadzoną 
kontrolę w Dzielnicy Czuchów. Aktualnie piszemy protokół z tej kontroli.  

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny poinformował,                                 
że posiedzenie odbyło się 24 kwietnia br. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono 
uwag. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami: 

1) na temat gali laureatów w dziedzinie kultury, która odbyła się  25 kwietnia,  
2) ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy 
i Miasta  w 2017 roku, 

3) przebiegu Jarmarku Wielkanocnego, który jak zwykle cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców, 

4) realizacji projektu proekologicznego pod nazwą „Zielona Wyspa Śląsk”, 
w ramach którego ostatnio odbył się konkurs plastyczny „Drugie życie 
śmieci. Mój pomysł na Ekoart”, 

5) na terenie osiedla Familoków odbędą się również imprezy w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich, 

6) trwają także przygotowania do kolejnej edycji Industriady, 
Na tym  Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się  25 kwietnia. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła opracowanie - ocena zasobów 
pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Do pozostałych projektów uchwał nie zgłoszono uwag.  
W sprawach bieżących zwrócono uwagę na wynajem sali w CKE na pokazy czy 
prezentacje dla firm sprzedających różnego rodzaju sprzęt medyczny, który               
w nachalny sposób proponowany jest do sprzedaży szczególnie starszym 
osobom. Takie  sprawy należałoby konsultować z Komisją.  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 kwietnia. 
Po zapoznaniu się z materiałami na sesje Rady Miejskiej, członkowie Komisji 
zapoznali się z projektem uchwały dot. ustalenia kryteriów. Zostali poinformowani 
o przebiegającej rekrutacji do przedszkoli oraz o nowych przepisach prawa 
oświatowego dot. zmian w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych 
placówek oświatowych przez organ prowadzący, na rok 2017/2018.  
Mieszkanka Dębieńska odczytała pismo skierowane do Komisji Oświaty                           
w sprawie przyjęcia jej trzyletniego dziecka do przedszkola w Dębieńsku. 
Przekazano informacje o uroczystej gali wręczenia nagród Burmistrza                                       
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, która 
odbyła się 25 kwietnia w CKE.  
Poinformowano o wynikach powiatowego konkursy recytatorskiego,  
zorganizowanego  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w MOK                         
w Czerwionce, o młodzieżowym festiwalu muzycznym pod honorowym 
patronatem starosty rybnickiego pana Damiana Mrowca, który odbył się w CKE. 
Ogłoszenie wyników tego festiwalu odbędzie się podczas galowego koncertu                     
16 maja w CKE, gdzie odbędzie się również wręczenie nagród.  
Zostały omówione imprezy zorganizowane przez MOK, MOSiR i Bibliotekę 
Publiczną.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.     
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że 31 marca, również w naszej 
gminie, odbył się strajk szkolny. W strajku uczestniczyło 8 placówek, udział 
wzięło 206 osób, w tym 146 nauczycieli i 60 pracowników administracji i obsługi. 
Strajkowaliśmy o zatrzymanie reformy. Wszyscy strajkujący mają potrącone 
wynagrodzenie.   

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Wacław Brózda poinformował,  że posiedzenie Komisji odbyło się 
24 kwietnia br. 
Komisja omówiła  branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, do których uwag nie zgłosiła.  
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił informację                          
o realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu. 
Omówiono sprawy dot. planu remontu dróg i chodników oraz budowy dróg 
śladowych. Szeroka dyskusja została podjęta na temat możliwości wykupienia 
poddaszy zaadaptowanych na mieszkania. Była to kwestia umów podpisywanych 
kiedyś przez gminę z tymi ludźmi, w których zapewniono ich, że docelowo będą 
mogli te poddasza wykupić. Obecnie sytuacja jest inna. Poruszono także sprawy 
związane z brakiem oświetlenia m.in. na ul. Mickiewicza w Czerwionce,                           
z porządkowaniem terenu koło Intermarche w Leszczynach, czy związane                              
z utrzymaniem czystości przy pojemnikach na odzież używaną.  Kolejny raz 
została przypomniana sprawa wymiany słupów oświetleniowych u zbiegu ulic 
Broniewskiego i Sportowej obok parkingu Ośrodka Zdrowia.  
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że jesteśmy na etapie 
negocjacji z miną Gaszowice i Jejkowice. I od każdej z tych gmin w ramach tzw. 
RITu Zachodniego dostaniemy około 500 tys. zł limitu, które miały, a których nie 
są w stanie wykorzystać. 500 tys. zł będzie na odnawialne źródła oświetleniowe, 
drugie 500 tys. zł na oświetlenie tradycyjne, oszczędne.  
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6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie 
odbyło się 25 kwietnia 2017 roku. 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Komendanta Komisariatu Policji           
w Czerwionce-Leszczynach o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności 
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.  
Zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń. 
Komendant Komisariatu poinformował również o planowanej 30 maja br. debacie 
dot. bezpieczeństwa. 
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska. 
W zakresie projektów uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania                       
z placów zabaw oraz z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na 
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, poruszono kwestie dot. sposobu egzekwowania kar. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji 
nie zgłoszono uwag. 
W sprawach bieżących zapoznano się z pismem mieszkańców Dębieńska dot. 
dewastacji hałd przez motocrossowców. Uzyskano informację, że tematem zajęła 
się już Straż Miejska i Policja. 
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 24 kwietnia br.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.                              
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad dzisiejszej  nie zgłosiła 
uwag.  
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student przedstawiła 
temat związany z odpadami za I kwartał br. zbiórka odpadów została 
przekroczona o 100 ton. Poza tym problemów nie ma. Omówiła także kampanię 
ekologiczną „Zielona Wyspa Śląsk”, realizowaną przez Gminę i  Miasto 
Czerwionka-Leszczyny oraz zespół Carrantuohill. Uroczyste  zakończenie 
kampanii odbędzie się 6 października.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że 26 kwietnia odbędzie się finał 
ekologicznego konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia”. 
Następnie przedstawił pismo mieszkańców Dębieńska w temacie rozjeżdżania 
hałd przez motocrossowców. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że poszło już w tej 
sprawie pismo do właściciela terenu oraz do Komisariatu Policji. 
Poinformował także, że w odpowiedzi na wniosek podjęty na komisji w lutym                         
w sprawie regulacji rzeki Bierawki, przyszło  pismo z Regionalnej Dyrekcji 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w którym proponuje się spotkanie w/w temacie. 
Temat zostanie omówiony na osobnym spotkaniu zorganizowanym w tej sprawie.  
Radny Bogdan Knopik jako Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej przedstawił informację o działalności Izby w 2016 r. oraz planach na  
2017 r. Przewodniczący przypomniał także o wyjeździe do Komartu w dniu                     
12 maja br. o godz. 14tej.  
Podziękował wszystkim zaangażowanym, za wkład pracy w przygotowanie 
Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych z 
montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne 
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źródła energii w budynkach i lokalach mieszkalnych. Podziękował za cały wkład 
pracy w ochronę środowiska. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
Radny Bogdan Knopik powiedział odnośnie sprawozdania z Izby Rolniczej,                        
że ośrodek doradczy dla rolnictwa będzie jednak w Mikołowie, a nie                                      
w Częstochowie.  
Radny Jerzy Kapszewicz odczytał korespondencję prowadzoną z Regionalną 
Dyrekcją Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dodał, że działania przedstawione                 
w piśmie są niewystarczające, gdyż obszar przy skrzyżowaniu ul. Furgoła                        
z ul. Armii Krajowej jest zalany. Poziom wody wzdłuż koryta Bierawki podniósł się 
o około 1-1,5 m.  
Przewodniczący RM poinformował, ze wyjazd do firmy Komart odbędzie się                 
o godzinie 12tej,  a nie jak planowano o godz. 14tej. Szczegóły wyjazdu zostaną 
jeszcze dogadane. 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się  
26 kwietnia 2017 roku. 
Skarbnik Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok   
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
3) oraz uchwałę do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji                       

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej województwu 
śląskiemu.  

Po czym odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji. 
Komisja poruszyła temat dzikich wysypisk śmieci, do których musimy dopłacać.                   
A także omówiono sprawy związane z możliwością uciepłownienia osiedla 
familoków.  Na dzień dzisiejszy zostanie tam zlecony audyt energetyczny. 
W sprawach bieżących poruszono temat związany ze sprawą własności 
niektórych terenów w obrębie gminy, gdyż czasem trudno ustalić co do kogo 
należy.  
Pkt. dot. omówienia sprawozdania z wykonania budżetu GiM Czerwionka-
Leszczyny za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia GiM Czerwionka-
Leszczyny za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r przeniesiono na 
następne posiedzenie Komisji. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

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

1) wnioski Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał,            
2) sprawozdania Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał        

w sprawie: 
 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym                   

do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 
przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina                           
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 

 zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                              
ze środków budżetu gminy, 
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 przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych                                     
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

 przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych                           
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

3) uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie sprzeciwu wobec 
zapowiadanych zmian prawa samorządowego, 

4) wyjaśnienia Ministra Środowiska w związku z pracami nad ustawą o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony Środowiska, 

5) zaproszenie do udziału w 24 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu 
Terytorialnego na Jasną Górę – 28 maja 2017 r. 

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 2017, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXV/390/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach 
„za” - głosowało 19 radnych.  
 

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

 
Uchwała Nr XXXV/391/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach  „za” – 
głosowało 19 radnych.  
  

3) Do projektu  uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów                   
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXXV/392/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów                             
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19  głosach „za” - głosowało 19  radnych. 
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4) Do projektu  uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla 
osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXXV/393/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla 
osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska                                 
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy, została przyjęta jednogłośnie przy 
19 głosach „za” – głosowało  19  radnych. 
 

5) Do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów 
zabaw  zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                         
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXV/394/17 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów 
zabaw  zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19  głosach „za” – 
głosowało 19  radnych. 
 

6) Do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni 
zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXV/395/17 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni 
zewnętrznych zlokalizowanych  na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - 
głosowało 19 radnych. 
 

7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni 
zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.  
 

Uchwała Nr XXXV/396/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w obrębie Bełk, została przyjęta jednogłośnie przy                           
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni 
zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXV/397/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w obrębie Przegędza, została przyjęta jednogłośnie przy                      
19 głosach „za” – głosowało 19 radnych. 
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9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy 
finansowej Województwu Śląskiemu, uwag nie zgłoszono. 
  

Uchwała Nr XXXV/398/17 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy 
finansowej Województwu Śląskiemu, została przyjęta jednogłośnie przy 19  głosach 
„za” - głosowało 19 radnych. 
 

10) Do projektu uchwały w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości 
powietrze w Polsce, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXV/399/17 w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości 
powietrze w Polsce, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 
19 radnych. 
 
Przewodniczący RM powiedział, że dobrze by było, aby odnośnie uchwały dot. 
dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę m.in. kotłów pojawiła się pełna 
informacja w mediach. Informacja ta powinna zawierać informacje dot. procedur oraz 
terminów, od kiedy będą składane wnioski i gdzie te wnioski będą składane.                      
Gdyż wokół tego tematu jest duże zainteresowanie mieszkańców. Wiemy,                                            
że przyjmowanie wniosków rozpocznie się dopiero po ogłoszeniu tej uchwały                             
w Dzienniku Urzędowym. Dlatego w informacji dla mieszkańców należy dokładnie 
określić termin przyjmowania wniosków.  
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 24 marca 2017 do 27 kwietnia 2017 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Burmistrz GiM wręczył drobne upominki i dyplomy dla uczestników VI turnieju piłki  
siatkowej samorządowców powiatu ziemskiego rybnickiego, nasza drużyna zajęła                    
w tym turnieju III miejsce.   
 
Przewodniczący RM w imieniu całej drużyny podziękował serdecznie za takie 
wyróżnienie. Podziękował także całej drużynie.  
 
Burmistrz GiM poinformował, że weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r.                     
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Niestety w wykazie naszych 
ulic i nazw są takie, które trzeba zmienić. Z wykazu ulic, wg danych z IPN, muszą 
zniknąć ulice Broniewskiego, a także nazwa szkoły Broniewskiego w Szczejkowicach 
i w Leszczynach, ulica gen. Zawadzkiego, Kruczkowskiego, Hanki Sawickiej, 
Waryńskiego, 26 stycznia, 1 Maja i Czynu Społecznego. Dlatego chcielibyśmy 
powołać komisję, która składałaby się z przedstawicieli urzędu i radnych, z dzielnic                       
i sołectw, których problem dotyczy. Nie musi to być komisja, która byłaby w jakiś 
sposób formalizowana przez Wysoką Radę. Jedną rzeczą jest to, że te nazwy muszą 
zniknąć, a drugą jest jakie to nazwy mają być. Co do nazw ulic procedura może  być 
prostsza, ale jeśli chodzi o patrona szkoły jest to określona procedura – decyduje                     
o tym społeczność szkolna.  
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Rady Grzegorz Płonka zapytał do kiedy te zmiany trzeba wprowadzić. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że do 2 września 2017 r. Musimy poinformować o tym 
mieszkańców, musimy także mieszkańców poinformować o konsekwencjach, gdyż  
wiąże się to z wymianą dokumentów.  
 
Ad 8.  
Wszyscy radni otrzymali przed sesją Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 
2016 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, do której nie zgłoszono uwag.  
 
Ad. 9 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o bieżącej działalności Straży 
Miejskiej za okres od 18 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. 
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  
 
Ad. 10, Ad. 11  
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
 
Wnioski radnych złożone na piśmie: 
Radny Ryszard Jonderko: w imieniu mieszkańców sołectwa Przegędza proszę                      
o doświetlenie terenu za Ośrodkiem Zdrowia w Przegędzy – teren siłowni na wolnym 
powietrzu, placu zabaw oraz tymczasowego parkingu. Nadmieniam, iż z terenu tego 
korzystają mieszkańcy całej gminy z uwagi na nocne dyżury pogotowia.                             
 
Ad. 12 
Przewodniczący RM przypomniał, że do końca kwietnia powinny być złożone 
oświadczenia majątkowe. 
Dodał, że miał kilka telefonów odnośnie informacji z prac sesji, uchwał itp. 
Mieszkańcy skarżą się, że sprawozdanie z sesji jest bardzo ograniczone czy na 
stronie internetowej czy w Kurierze. Dlatego ma prośbę, aby takie sprawozdania 
pojawiały się w gazecie Kurier i na stronie urzędu. 
Burmistrz GiM stwierdził, że pani rzecznik i pan redaktor mają być na sesji.  
Przewodniczący RM poinformował, że następna sesja jest planowana na 26 maja. 
Jest także zaproszenie Burmistrza GiM na obchody święta 3 Maja. Zachęca                           
do wzięcia udziału w uroczystościach. 
 
 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 
        


