
S p r a w o z d a n i e 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał 
za okres od 27 czerwca do 27 sierpnia 2006 r.

W tym okresie odbyły sie dwie Sesje Rady Miejskiej, w dniu 27 czerwca 2006 r, na której podjęto 
9 uchwał wdrażając je do realizacji, zaś na Sesji w dniu 10 lipca 2006 r. 5 uchwał, wdrażając je do 
realizacji.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz wydał między innymi zarządzenia dotyczące:
– powołania  komisji  egzaminacyjnych  dla  podjęcia  postępowania  egzaminacyjnego  wobec 

nauczycieli kontraktowych wymienionych w zarządzeniach,

– organizacji,  składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowych dla 
wyboru wykonawców następujących zadań:
1) dokumentacji projektowej boiska piłki nożnej  LKS „Dąb” Dębieńsko,
2)  dowozu  dzieci  do  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  z  terenu  Gminy  i  Miasta  w  roku 
szkolnym 2006/2007.

– zatrudnienia pana mgr inż. arch. Leonarda Pióreckiego na stanowisku Dyrektora Zakładu GKiM 
w Czerwionce-Leszczynach,

– sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego,

– powołania komisji likwidacyjnej,

– zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy w wodę mineralną,

– dzierżawy gruntu pod  sprzedaż owoców sezonowych,

– zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu GiM,

– powołania członków sądu konkursowego oceniającego prace konkursowe przygotowane przez 
studentów  Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach  „Koncepcja  Urbanistyczno-Architektoniczna 
terenów w Leszczynach”,

– udzielenia pełnomocnictwa nowym dyrektorom placówek oświatowych,

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu GKiM,

– ustalenia składu służby stałego dyżuru w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości 
obronnej państwa w Urzędzie GiM Czerwionka-Leszczyny,

– określenia procedury opracowywania i składania wniosków o pozyskanie środków finansowych 
ze źródeł zewnętrznych,

– powołania komisji kontrolującej i oceniającej przyznane dotacje dla Schroniska Brata Alberta,
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W okresie od ostatniej Sesji w dniu 27 czerwca 2006 r. Burmistrz wydał 2 zarządzenia w sprawie 
zmian  w  układzie  wykonawczym  w  związku  z  uchwałami   w  sprawie  zmian  w  budżecie  tj. 
w związku z uchwałą nr XLIX/428/06  z dnia 27.06. i uchwałą nr XLIX/433/06 z dnia 10.07. br. 
oraz  7  zarządzeń  w  sprawie  zmian  w   budżecie  oraz  w  układzie  wykonawczym. 
Zmiany  te dotyczyły:
– korekty dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych z budżetu 

państwa na  realizację  zadań własnych tj.  na  sfinansowanie wyprawki  szkolnej  dla  uczniów 
podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych i na dofinansowanie kosztów 
przygotowania  zawodowego  młodocianych  pracowników  i  zadań  zleconych  tj. 
na  sfinansowanie  kosztów  wydania  decyzji  w  sprawach  świadczeniobiorców  innych  niż 
ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w łącznej kwocie 34.249 zł,

– przeniesienia  wydatków z  rezerwy  budżetowej  na  zadania  wskazane  przez  Rady   Dzielnic 
i Rady Sołeckie w kwocie 145.160 zł,

– przeniesienia środków w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów 
klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  ze  wskazaniami  kierowników  jednostek  organizacyjnych 
i Naczelników Wydziałów na łączną kwotę 70.232 zł

Po konsultacji  z członkami Zespołu doradczego podjąłem decyzje i  ustalenia dotyczące między 
innymi:

– wyznaczenia  komisji  oceniającej  prace  konkursowe   przygotowane  przez  studentów 
Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach  pt.  „Koncepcja  Urbanistyczno-Architektoniczna  terenów 
położonych w Leszczynach pomiędzy ul. M. Konopnickiej a Dworcową”,

– przystąpienia  Gminy  Pilchowice  oraz  Miasta  Żory  do  sporządzenia  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego,

– opinii i wniosków do projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”,

– ustalenia trybu sprzedaży mieszkań opróżnionych w  budynku przy ul. 3-go Maja 15 w trybie 
przetargowym,,

– zatrudnienia w ramach robot publicznych dłużników alimentacyjnych,

– rozpisania  rozprawy administracyjnej  dotyczącej  możliwości  podatkowych firmy „Gatner-1” 
w kontekście propozycji przejęcia obiektu budowlanego oraz gruntu na rzecz Gminy,

– tematów dotyczących finansowania i funkcjonowania komunikacji zbiorowej,

– terminów wykonania dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury w os. Furgoła oraz 
odbudowy kanalizacji w ul. Gwarków w dzielnicy Czerwionka,

– problematyki  związanej  z  realizacją  zadania  „likwidacja  ogrzewania  piecowego  w centrum 
Leszczyn”,

– tematów związanych z realizacją sali gimnastycznej przy SP Stanowice,
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– tematów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Leszczyny Stare,

– przyznania dodatkowych godzin w Przedszkolu nr 6 od 1 września 2006 r.

– przekazania  budynku Przedszkola w Stanowicach,

– nie zwiększania wymiaru etatowego sekretarek w SP Palowice i Szczejkowice,

– nie  wyrażenia  zgody  na  zwrot  opłat  z  tytułu  odprowadzenia  ścieków  przez  mieszkańców 
Domów Nauczyciela w Stanowicach i Palowicach,

– rozwiązania problemu leczenia odwykowego  osób z problemem alkoholowym,

– interpretacji przepisów prawnych dotyczących podawania piwa w ogródkach piwnych,
 
– renowacji budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 8,

– naprawy skradzionej  rynny na zameczku w Palowicahc,

– nie  skorzystania  z  prawa   pierwokupu   nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  (obręb 
Czuchów),

– wniosku o zbycie  nieruchomości gruntowej przy ul. Dworcowej,

– skierowałem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej 
sesji RM.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele i pełnomocnicy Kierownictwa Urzędu wzięli udział 
w naradach i spotkaniach środowiskowych, z  których na szczególną uwagę zasługują:

– konferencja  zorganizowana  przez  Spółkę  „Komart”  dotycząca  kompleksowych  rozwiązań 
problematyki  w  zakresie  gospodarki  odpadami  w   gminach  –  kierownictwo  Urzędu 
reprezentował Dyrektor Zakładu GKiM,

– narady robocze  w sprawie uciepłowienia budynków w dzielnicy Leszczyny,

– narada  robocza  z  Przewodniczącym  Zarządu  dzielnicy  Czerwionka-Karolinka  w  sprawie 
realizacji  zadań  związanych  z  oczyszczeniem  i  odbudową  rowu  biegnącego  wzdłuż  hałd 
i  zwałowiska  kamienia,  kanalizacją  w  ulicy  Gwarków  oraz  infrastrukturą  osiedla  przy 
ul. Furgoła. W tych tematach odbyło się również zebranie  środowiskowe,

– udział  w prezentacji  oferty  TVP 3 i  Gazety Wyborczej  a  dotyczącej  obsługi  informacyjno-
promocyjnej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

– udział  w  zebraniu  założycielskim  Stowarzyszenia  związanego  z   zachowaniem  pamięci 
i dorobku pisarza i poety – Wilhelma Szewczyka,
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– narady  robocze  z  przedstawicielami  Zarządu  Spółki  „Megawat”  w  sprawie  rozwiązania 
problemów związanych z  dostawą ciepła do SP4, G-3 oraz tzw. „Grzyba”,

– narada robocza dotycząca funkcjonowania i zagospodarowania hoteli przy ul. Młyńskiej,

– narady robocze dotyczące realizacji  zadania – kanalizacja  sanitarna w dzielnicy Leszczyny-
stare,

– spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Urzędzie GiM w sprawie utrzymania dróg 924 
i 925,

– zebranie mieszkańców Palowic w sprawie budowy przekaźnika telefonii komórkowej,

– narady robocze dotyczące dzierżawy terenu placu składowego przy ul. Furgoła,

– omówienie planu ruchu KWK „Szczygłowice” na lata 2006-2009 z radnymi i Przewodniczącym 
Rady Dzielnicy Czuchów oraz Sołtysem Książenic,

– udział w Zgromadzeniu Ogólnym Subregionu Zachodniego w Rybniku.

Przedstawiciele  Kierownictwa  Urzędu  wzięli  udział  w  imprezach  kulturalnych  i  spotkaniach 
środowiskowych, z których należałoby wymienić;

– obchody 50-lecia istnienia LKS „Czarni Przegędza,

– uroczystości w Kościele  Ewangelickim z okazji 80-lenia Parafii w Czerwionce,

– akademia w Komendzie Miejskiej  Policji w Rybniku z okazji święta Policji,

– uroczystości pożegnania oraz powitania proboszczów w Przegędzy i Leszczynach,

– festyn strażacki OSP Leszczyny,

– festiwal muzycznych zespołów młodzieżowych w parku im. P. Furgoła w dzielnicy Czerwionka,

– festyn farski w Stanowicach,

– powiatowe Dożynki w Gaszowicach,

– centralne obchody 700-lecia Dębieńska,

– dwuosobowa  delegacja  Urzędu  Gminy  i  Miasta  uczestniczyła  w  obchodach  Święta  Miasta 
Partnerskiego  Jekabpils  na  Łotwie.  W uroczystościach  zaprezentował  się  zespół  „Światło”, 
który uczestniczył w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym,
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Ponadto  Burmistrz  otrzymał  podziękowanie  Stowarzyszenia  Transplantacji  Serca  w  Warszawie 
o następującej treści:

„Serdecznie  dziękujemy  Panu  Burmistrzowi  za  dofinansowanie  wyjazdu  ekipy  Stowarzyszenia 
Transplantacji  Serca  na  Europejskie  Zawody  EHLTF  w  Neapolu,  gdzie  nasza  skromna 
reprezentacja zdobyła 25 medali. 
Dzięki Państwa dotacji, nasi reprezentanci wystąpili w jednakowych strojach, dzięki czemu byli 
widoczni pomimo tego, że byli o wiele mniej (nawet kilkanaście razy) liczni, niż ekipy innych 
krajów.
W podpisie Prezes Zarządu – Tadeusz Bujak”

Informuję   również,  że  z  dniem  28  sierpnia  br.  następuje  zmiana  obsługi  mieszkańców 
województwa śląskiego w sprawach paszportowych. 
Odczytam w tej sprawie pismo Wicewojewody Śląskiego;
„W  związku  z  wprowadzeniem  z  dniem  28  sierpnia  2006  r.  zmiany  obsługi  mieszkańców 
województwa śląskiego w sprawach paszportowych, uprzejmie informuję,  iż mieszkańcy podległej 
Pani/ Panu jednostki administracyjnej składać będą wniosku paszportowe w Terenowej Delegaturze 
Paszportowej  Śląskiego  Urzędu Wojewódzkiego  w Rybniku  ul.  3  Maja  31.  Odbioru  gotowego 
dokumentu paszportowego będzie można dokonać również w Terenowej Delegaturze Paszportowej 
w Rybniku ul. 3 maja 31. Wszelkich czynności związanych z paszportami biometrycznymi będzie 
można  dokonać  w  w/w  jednostkach  w  godzinach  ich  urzędowania.  Dopuszcza  się  przypadki 
złożenia  wniosku  w  innej  jednostce  paszportowej,  zlokalizowanej  na  terenie  województwa 
śląskiego, jednakże w tym przypadku wskazane miejsce odbioru paszportu powinno znajdować się 
w delegaturze paszportowej, właściwej dla obecnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców  Pani/Pana Gminy.
W podpisie Wicewojewoda  - Wiesław Maśka”

Z dniem  1 sierpnia utworzono w strukturze Urzędu Wydział Zamówień Publicznych.


