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Protokół Nr LV/18 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 10 października 2018 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia LV sesji                  
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w  Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Z-cę Burmistrza, Panią Pełnomocnik, Panią Sekretarz, 
Pana Skarbnika, Wicestarostę Powiatu Rybnickiego, Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów, Kierowników jednostek organizacyjnych, 
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów oraz przedstawicieli mediów. 
(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. Nieobecna  
była radna Izabela Tesluk oraz radny Grzegorz Płonka.  
 
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku 
obrad projektów uchwał w sprawie:  

1) wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze – projekt został wprowadzony                 
do porządku obrad jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych. 

2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu 
przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań   
na drogach wojewódzkich – projekt został wprowadzony do porządku obrad 
jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych. 

3) przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania p.n. Budowa chodnika           
w ciągu DW 924 w Szczejkowicach – projekt został wprowadzony do porządku 
obrad jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych. 

4) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – projekt  został 
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało         
18 radnych. 
  

Na wniosek Burmistrza GiM poprosił także o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – 
projekt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 18 głosami „za” – 
głosowało 18 radnych. 
 
Poprosił także o dokonanie autopoprawki w projektach uchwał w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 
zgodnie z otrzymaną nową wersją projektu.  
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Ad. 2 
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.  
 
Ad. 3 
Protokół z sesji z dnia 28 września 2018 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed 
sesją na sali obrad. 
Protokół Nr LIV/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     
28 września 2018 r. został przyjęty 17 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – 
głosowało 18 radnych.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 28 września 2018 r. do 9 października 2018 r. oraz realizacji 
uchwał Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski. (zał.)  
 
Radny Leszek Salamon podziękował Burmistrzowi GiM oraz Staroście Rybnickiemu 
za ufundowanie najpiękniejszego pucharu na Krajowej Wystawie Psów Rasowych                
w Rybniku-Kamieniu, podziękował za ich obecność, poinformował, że kapituła                          
w Warszawie przyznała Burmistrzowi Wiesławowi Janiszewskiemu, Staroście 
Damianowi Mrowcowi oraz Prezydentowi Rybnika Piotrowi Kuczerze medale 
pamiątkowe 80lecia Związku Kynologicznemu w Polsce. 
 
Ad. 5 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma:  

1) pisma Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów 
uchwały oraz wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały, 

2) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:  

 zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy, 

 uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, 

3) informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku w sprawie oświadczeń 
majątkowych radnych, 

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 17 głosach „za”- głosowało 17 radnych. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowej powołanej do zmiany statutów jednostek 
pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, radny Waldemar Mitura                  
przedstawił sprawozdanie z prac Komisji. 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwałą Nr XXXVI/403/17 z dnia 26 maja 
2017 roku powołała doraźną Komisję Statutową do zmiany statutów jednostek 
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pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Komisja odbyła 8 posiedzeń na których omawiano zmiany statutów jednostek 
pomocniczych gminy, wynikających ze zmiany przepisów prawa, propozycji które 
nasunęły się po ostatnich zebraniach wyborczych, mające na celu skrócenie czasu 
procedowania oraz propozycji zgłaszanych przez poszczególne jednostki 
pomocnicze gminy. 
Komisja postanowiła przyjąć wniosek podjęty na Zebraniu Wiejskim w Przegędzy                  
o zmianę wyborów sołtysa z zastosowaniem ordynacji wyborczej. 
Przyjęto również wniosek większości sołectwa o zmniejszenie wymaganej liczby 
mieszkańców dla ważności zebrania wiejskiego, i tak jeżeli w zebraniu uczestniczy 
liczba mieszkańców mniejsza niż 30 osób, wówczas w tym samym dniu może odbyć 
się kolejne zebranie jeżeli uczestniczy w nim 15 mieszkańców.  
Zaproponowano również wydłużenie kadencji organów jednostek do 5 lat zgodnie                    
z kadencją rad. 
Efektem pracy Komisji są ujęte w porządku obrad dzisiejszej sesji projekty zmian 
statutów sołectw, dzielnic i osiedla, których przyjęcie Komisja rekomenduje. 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/595/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, 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 LV/596/18 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 zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na             
2018 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   w Czerwionce-Leszczynach, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/597/18 w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 r. dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach  „za” – głosowało 19 radnych.  
 

4) Do projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej, 
uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr LV/598/18 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych. 

 
5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk, uwag nie 

zgłoszono.  
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Uchwała Nr LV/599/18 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach  „za” – głosowało 19 radnych. 
 

6) Do projektu uchwały w sprawie  zmiany statutu Sołectwa Książenice, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr LV/600/18 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.  

 
7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice, uwag nie 

zgłoszono.  
 
Uchwała Nr LV/601/18 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.  

 
8) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza, uwag nie 

zgłoszono 
 
Uchwała Nr LV/602/18 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice, uwag nie 
zgłoszono 

 
Uchwała Nr LV/603/18 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

10) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice, uwag 
nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/604/18 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

11) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka 
Karolinka, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/605/18 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/606/18 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

13) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/607/18 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
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14)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko, uwag nie 

zgłoszono. 
 
Uchwała Nr LV/608/18 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

15)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/609/18 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

16)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/610/18 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

17)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/611/18 w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie                                   
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/612/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie                                   
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie przy 
19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

19) Do projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze, 
uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr LV/613/18 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze, 
została przyjęta jednogłośnie przy 16 głosach „za” i 3 głosach wstrzymujących - 
głosowało  19 radnych. 
 

20)  Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego                           
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/614/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego                           
z przeznaczeniem na realizację zadań  na drogach wojewódzkich, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
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21)  Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji 
zadania p.n. Budowa chodnika  w ciągu DW 924 w Szczejkowicach, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/615/18 w sprawie zmiany przejęcia od Województwa Śląskiego 
realizacji zadania p.n. Budowa chodnika  w ciągu DW 924 w Szczejkowicach, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało  19 radnych. 
 

22)  Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 
rok, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr LV/616/18 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 

 
Ad. 7 
Przewodniczący RM oraz Burmistrz GiM przedstawili informację o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników gminnych. (zał.) 
 
Ad. 8, 9 
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.     
Radna Stefania Szyp zapytała czy dojdzie do skutku budowa chodnika                                            
w Czuchowie. 
Pełnomocnik ds. PRiG odpowiedział, że tak. Jednak w pierwszej kolejności 
będziemy budować chodnik w Szczejkowicach.  
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM przedstawił informację z działalności Rady Miejskiej                        
w VII kadencji  2014–2018.  
Dla wyboru Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w wyborach 16 listopada 
2014 roku utworzono 21 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym 
wybierano 1 radnego. 
W trakcie wyborów wyłoniono spośród 83 kandydatów wyrażających zgodę                            
na kandydowanie do Rady Miejskiej 21 radnych. 
W skład Rady Miejskiej weszło ponownie 12 radnych z poprzedniej kadencji. 
W związku z wyborem na Burmistrza Gminy i Miasta Wiesława Janiszewskiego,  
Komisarz Wyborczy wydał postanowienie o wygaśnięciu z mocy prawa mandatu 
radnego wybranego w okręgu nr 16. Uzupełnianie składu Rady miało odbyć się         
w formie wyborów uzupełniających w związku z tym, iż liczba kandydatów równa była 
liczbie mandatów, w naszej gminie nastąpiło obsadzenie mandatu radnego bez 
głosowania,  radnym w Okręgu Wyborczym nr 16 został Michał Stokłosa. 
Ostatecznie skład Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:  

1. Radny Janusz  Babczyński    
2. Radna Janina Binda     
3. Radny Wacław Brózda    
4. Radny Ryszard  Jonderko    
5. Radny Jerzy  Kapszewicz    
6. Radny Bogdan  Knopik     
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7. Radny Waldemar  Mitura    
8. Radny Jan Pala      
9. Radny Grzegorz  Płonka    
10. Radny Antoni  Procek     
11. Radny Leszek  Salamon    
12. Radny Artur  Sola     
13. Radny Michał Stokłosa     
14. Radna Grażyna  Strzelecka    
15. Radny Bernard Strzoda    
16. Radny Marek  Szczech   
17. Radny Józef  Szczekała    
18. Radna Jolanta  Szejka     
19. Radna Stefania  Szyp     
20. Radna Izabela  Tesluk     
21. Radny Grzegorz  Wolny   

 
Radni w kadencji tej Rady reprezentowali następujące ugrupowania: 
Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego   9 mandatów 
Wspólnota Samorządowa Subregionu  5 mandatów 
Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat  3 mandatów 
Wspólnota Śląska „Ciosek” – Razem dla Śląska 3 mandatów 
Prawo i Sprawiedliwość  1 mandat 
 
Na sesji inauguracyjnej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2014 r. radni po 
uroczystym ślubowaniu przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej został  radny 
Bernard Strzoda (uchwała Nr I/1/14 z 28 listopada 2014 r.). 
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani radny  Grzegorz Płonka, 
radny Antoni Procek,  radny Józef Szczekała (uchwała Nr I/2/14 z 28 listopada 
2014 r.). 
 

Na sesji Rady w dniu 8 grudnia 2014 roku podjęto uchwały w sprawie powołania 
Komisji branżowych Rady, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego. 
Powołano osiem Komisji Branżowych.  
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący radny Jan Pala, Wiceprzewodnicząca  radna 
Izabela Tesluk, Komisja liczyła 7 członków, odbyła 41 posiedzeń. Komisja 
przeprowadziła 17 kontroli jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych 
gminy, skierowano  5 wniosków pokontrolnych do Burmistrza GiM. Corocznie 
opiniowała wykonanie budżetu gminy. 
Komisja Działalności Gospodarczej Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca radna 
Jolanta Szejka, Wiceprzewodniczący radny Grzegorz Wolny, Komisja liczyła                           
7 członków, odbyła 37 posiedzeń. Komisja pilotowała wiele działań promocyjnych 
gminy między innymi: Industriadę, Festiwal Around The Rock, jarmarki świąteczne     
i inne.  Komisja informowana była o  realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta, 
inicjatywach lokalnych, pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny Leszek 
Salamon, Wiceprzewodniczący radny  Marek Szczech, Komisja liczyła 13 członków, 
odbyła 38 posiedzeń. Komisja na bieżąco śledziła działalność pomocy społecznej 
szczególnie w zakresie pomocy rodzinie. Kierowano wnioski mające na celu poprawę 
funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy, były to między innymi wnioski 
dotyczące opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej dzieci w szkołach. 
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Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący radny 
Wacław Brózda, Wiceprzewodniczący radny Janusz Babczyński, Komisja liczyła                     
13 członków, odbyła 40 posiedzeń, w tym 4 objazdowe. Złożono 65 wniosków                         
z których 42 zostało załatwionych. Wnioski głównie dotyczyły poprawy infrastruktury 
drogowej. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca radna Stefania Szyp, 
Wiceprzewodnicząca radna Grażyna Strzelecka, Komisja liczyła 12 członków, odbyła 
37 posiedzeń. Komisja na bieżąco śledziła zmiany związane z reformą systemu 
oświaty w gminie. Monitorowała realizację budowy boisk przyszkolnych według 
założonego planu. Zapoznawała się z informacjami o działalności placówek 
kulturalnych i sportowych z terenu gminy. 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko, 
Wiceprzewodniczący Michał Stokłosa, Komisja liczyła 9 członków, odbyła                                   
42 posiedzenia. Komisja współpracowała z Izbami Rolniczymi, Kołami Łowieckimi, 
Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych. Podjęła szereg wniosków, jednym               
z najbardziej istotnych dla mieszkańców był wniosek o dofinansowanie do wymiany 
instalacji mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Na dzień dzisiejszy złożono 
765 wniosków. 
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Waldemar Mitura, Wiceprzewodniczący radny Artur Sola, 
Komisja liczyła 10 członków, odbyła 38 posiedzeń. Komisja comiesięcznie 
uzyskiwała informacje dotyczące działalności Komisariatu Policji, Straży Miejskiej        
i Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Komisja skierowała 25 wniosków  dotyczących 
porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy. 
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Bogdan Knopik, 
Wiceprzewodniczący radny Jerzy Kapszewicz, Komisja liczyła 14 członków, odbyła 
40 posiedzeń. Na podkreślenie zasługuje fakt, że budżet z jakim rozpoczęto                             
tę kadencję Rady w 2015 roku to dochody 110.796 tys. zł. wydatki 113.656 tys. zł. 
natomiast dochody w 2017 roku to 158.754 tys. zł., wydatki 164.254 tys. zł. 
 
W trakcie kadencji w celu dokonania zmian w statucie Gminy i Miasta oraz statutach 
jednostek pomocniczych gminy powoływano komisję doraźną Statutową, w skład 
której wchodzili: radna Stefania Szyp, radny Jan Pala i radny Waldemar Mitura, który 
przewodniczył tej Komisji. 
 
Przedstawicielem Gminy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego                               
w Jastrzębiu Zdroju oprócz Burmistrza Gminy i Miasta został radny Grzegorz Płonka. 
 
W kadencji tej Rady Przewodniczący zwołał 55 posiedzeń sesji Rady Miejskiej,                   
w tym 46 sesji zwyczajnych i 9 sesji nadzwyczajnych. 
Rok 2014 4 sesje zwyczajne   

2015 10 sesji zwyczajnych i 2 sesje nadzwyczajne 
2016 11 sesji zwyczajnych i 3 sesje nadzwyczajne 
2017 12 sesji zwyczajnych i 2 sesje nadzwyczajne 
2018   8 sesji zwyczajnych i 2 sesje nadzwyczajne(stan na 28.09.2018 r.) 

 
Procentowy udział radnych w posiedzenia Rady w poszczególnych latach 
przedstawia się następująco: 
2014 rok     100   % 
2015 rok     94,4 % 
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2016 rok     87,7 % 
2017 rok     86,7 % 
2018 rok     84,2 % (stan na 28.09.2018 r.) 
 
W trakcie trwania VII kadencji, Rada Miejska podjęła szereg ważnych uchwał 
dotyczących: budżetu gminy, gospodarowania nieruchomościami własności gminy, 
planów zagospodarowania, działalności jednostek organizacyjnych, współpracy         
z  jednostkami zewnętrznymi i innych.  
W sumie  podjęto 594 uchwały. 
w 2014 roku     54 uchwały 
w 2015 roku   150 uchwały 
w 2016 roku  145 uchwał 
w 2017 roku  159 uchwał 
w 2018 roku     86 uchwał (do 28.09.2018 r.) 
 
Następnie podziękował Burmistrzowi i jego współpracownikom za wzorową 
czteroletnią współpracę na rzecz naszej gminy.  
 
 
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 


