
Protokół Nr VII/11
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 25 lutego 2011 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  radny Marek Profaska  dokonał  otwarcia  VII  sesji 
VI kadencji Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący  powitał  wszystkich  Radnych,  Sołtysów,  Burmistrza,  Zastępców 
Burmistrza,  pracowników  Urzędu  oraz  gości  (listy  obecności  stanowią  załącznik  do 
protokołu) i 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 21 radnych. 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 28 stycznia 2011 r. i 15 lutego 2011 r.
3.  Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej  i działalności.
4.  Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5.  Informacja o bieżącej korespondencji.
6.  Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę        
     i zbiorowe odprowadzanie ścieków (ewentualne podjęcie uchwały).
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) emisji obligacji komunalnych,
4) wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  i  miasta  na  2012  rok 

środków stanowiących fundusz sołecki,
5) przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
6) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  części  nieruchomości   na  czas 

nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy,

7) wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części  nieruchomości  komunalnej 
przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach,

8) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
9) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
10) opłat  za świadczenia w przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
11) zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/269/05  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami,

12) zmiany  uchwały  Nr  XXIX/252/05  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-  Leszczynach 
z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego 
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w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny”,

13) zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  dotyczącej  udzielania  i  rozmiaru  zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

14) zmiany  Uchwały  Nr  XXXV/376/09  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki 
obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny 
doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

15) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,
16) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach.

8.   Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9.   Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
11.  Zakończenie. 

Ad. 2
Protokóły  V/11  z  sesji  zwyczajnej  w  dniu  28  stycznia  2011  r.  został  przyjęty 
18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”,
Protokóły  VI/11  z  sesji  zwyczajnej  w  dniu  15  lutego  2011  r.  został  przyjęty 
jednogłośnie 20 głosami „za”.
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Ad. 3
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M powitał wszystkich zebranych, a następnie 
przeczytał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności od 28 stycznia 
br., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto rozszerzył sprawozdanie 
o  przedstawione  niżej  informacje.  Modernizację  oświetlenia  przez  wymianę  punktów 
świetlnych w ilości 3 tys.  sztuk na terenie całej gminy, którego koszt wyniesie ponad 
4  mln  zł.,  a  zadanie  to  ma być  zakończone do  maja  br.  Ta  inwestycja  to  nie  tylko 
wymiana lamp ale jak zaznaczył Burmistrz zmniejszenie poboru energii z 150 do 80 wat 
i uzyskanie lepszego efektu świetlnego. Wspomniał także o torze motocrossowym, który 
jest położony na terenie „Kompanii Węglowej”, administrowany przez zakład odsalania, 
a  dzierżawiony  przez  motocross.  Duża  część  tego  toru  znajdujące  się  w  strefie 
przewietrzania w związku z tym są problemy z jego legalizacją związkową. Burmistrz 
odniósł  się  także  do  sprzeciwu  mieszkańców  sołectwa  Stanowice  na  prowadzenie 
eksploatacji  pod  tym  terenem.  Przypomniał,  że  podmiot  starający  się  o  wydobycie 
powinien  rzetelnie  i  uczciwie  przedstawiać  to,  co  zamierza  robić.  Obecnie  w  dużej 
mierze  toczy  się  dyskusja  wynikająca  z  niedoinformowania,  choćby  w  zakresie 
nieprawdziwych  informacji,  co  do  poziomów  wydobywczych.  Podkreślił,  że  jest 
przeciwny  negatywnym  skutkom  oddziaływania  ewentualnej  kopalni  w  tym  rejonie. 
Zaznaczył,  że  „mieszkańców  nie  tylko  należy,  ale  musimy  bronić”  i  dodał,  że  są 
alternatywne  rozwiązania  związane  z  wydobyciem.  Ponadto  uspokoił,  iż  decyzję  na 
wydobycie,  czyli  koncesje  podpisuje  Burmistrz.  Oświadczył,  że  nie  podpisze  żadnej 
koncesji,  która  będzie  godziła  w  interes  mieszkańców.  Kolejny  temat  jaki  został 
poruszony przez Burmistrza to sprawa PKS-u, który ogranicza swoje kursy. Przypomniał, 
że  gmina dopłaca do komunikacji  ok.  2,5  mln  zł.  Wyartykułował,  że  nie  ma takiego 
przepisu prawa żeby współfinansować wozokilometry PKS-u. Pomimo to rozmowy z tym 
przedsiębiorcą  są  prowadzone  i  będą  podjęte  starania,  aby  niektóre  linie  np.  do 
Ornontowic  gdzie  dojeżdża  nasza  młodzież  zostały  utrzymane.  Przeprowadzono  już 
w tym temacie rozmowy z przedstawicielem firmy PKS i  Wójtem Gminy Ornontowice. 
Burmistrz spotkał się także z przedstawicielem firmy „VBUS” w sprawach komunikacji 
miejskiej.
Radny  Stanisław  Breza  wyraził  swoje  zadowolenie  w  związku  z  wypowiedzią 
Burmistrza,  który  zaznaczył,  że  będzie  dbał  o  mieszkańców  Stanowic  aby  skutki 
degradacji  środowiska były jak najmniejsze  w związku z planowaną eksploatacją na 
terenie  naszej  Gminy.  Poprosił  o  możliwość  zabrania  głosu  w  punkcie  „zgłaszania 
zapytań i wniosków”.

Ad. 4
Radny Jan Pala przedstawił sprawozdanie zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji 
Rewizyjnej,  która  w  dniu  10  lutego  2011  r.  przeprowadziła  kontrolę  w  Szkole 
Podstawowej  w  Palowicach.  Zakres  kontroli  dotyczył  dochodów  i  wydatków 
budżetowych wykonywanych w latach 2009-2010.  Kontrola  polegała na sprawdzeniu 
dokumentów  i  rozmowie  zespołu  kontrolnego  z  zespołem  jednostki  kontrolowanej, 
w trakcie której uzyskiwano odpowiedzi na zadawane pytania. Na podstawie okazanych 
dokumentów prowadzenia  wydatków bieżących  i  oględzin  szkoły  Komisja  nie  wnosi 
żadnych  uwag.  Za  wyjątkiem  przecieków  w  dachu  budynku  w  kilku  miejscach. 
W związku z tym Komisja wnioskuje do Burmistrza o podjęcie działań skutkujących 
usunięcie przecieków w dachu w Szkole Podstawowej w Palowicach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Komisji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie „za”, głosowało 21 radnych.
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Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Radna Szejka Jolanta przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Komisji  Działalności 
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, która obradowała 24 lutego br. W trakcie spotkania 
omówiła materiały na sesję Rady Miejskiej  i  sprawy bieżące, a także  przedstawiła 
wniosek  o  podjęcie  przez  Burmistrza  G  i  M  rozmów  z  PKP  i  Nadleśnictwem 
w  sprawie przebiegu ścieżek rowerowych na terenie gminy. 

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Radny  Henryk  Dyrbuś  przedstawił  sprawozdanie  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia, 
Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego br. Komisja omówiła projekty uchwał na 
sesję  Rady,  do  których  nie  zgłoszono  uwag.  W sprawach  bieżących  zapoznała  się 
z  informacją  o  zmianie  wprowadzonej  przez  Narodowy Fundusz Zdrowia  dotyczącej 
miejsca dyżurów lekarskich, od 1 marca w gminie ma być tylko jedno takie miejsce, 
w Czerwionce w przychodni NZOZ MEDIPOZ. Komisja zwróciła się o informację, czy 
w dalszym ciągu obowiązuje rejonizacja pacjentów w zakresie korzystania ze służby 
zdrowia.
Radny Leszek Salamon wyjaśnił, że jeżeli chodzi o dyżury rejonizacji nie ma. Wszyscy 
mieszkańcy naszej  gminy  korzystają  z  poradni  w  Czerwionce  obojętnie,  do  którego 
podmiotu  mają  złożoną  deklarację.  Natomiast  rejonizacja  jeżeli  chodzi  o  pomoc 
dyżurową mamy zabezpieczoną w całej Polsce niezależnie od tego, gdzie się zgłosimy. 
Jeżeli  chodzi o rejonizację dodał, że nie ma w naszej  gminie takiego obowiązku ale 
jeżeli jesteśmy zdeklarowani administracyjnie do Czerwionki to powinniśmy korzystać z 
tych miejsc. 
Radny  Bernard  Strzoda  powiedział,  że  dochodzą  do  niego  głosy,  że  mieszkańcy 
Palowic, którzy zgłaszają się do Czerwionki po poradę są odsyłani z powrotem do Żor. 
Poprosił  o  opublikowanie  informacji,  że  nie  ma  rejonizacji  bo  w  środowisku  panuje 
przekonanie, że mieszkańcy nie są przyjmowani w Czerwionce  i jeżdżą  do Żor.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono więcej pytań.

Radny Arkadiusz Adamczyk przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu, które obradowało w minioną środę. Komisja omówiła projekty uchwał 
w sprawie:
1/   wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
2/   wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
3/  opłat  za  świadczenia  w  przedszkolach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
4/ zmiany uchwały Nr XXXI/269/05 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto 
Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami
5/ zmiany uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
4  marca  2005  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu  określającego  wysokość  oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,
6/ zmiany uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce –Leszczynach z dnia 
27  marca  2009  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu  określającego  wysokość  oraz 
szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat  , 

4



motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 
zastępstw  a  także  wysokość  wypłacania  nagród  w  szkołach,  dla  których  organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 
Do ww. projektów uchwał po ich zapoznaniu członkowie Komisji nie wnieśli uwag.
Jeśli chodzi o projekt uchwały w spawie:
7/ zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  dyrektorów  i  wicedyrektorów  oraz  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  zajęć  nauczycieli  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym 
wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, 
psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i 
Miasto Czerwionka-Leszczyny. 
Komisja  proponuje  zmianę  w  tym  projekcie  w  §  2  w  pkt  1  dot.  wicedyrektora 
przedszkola, propozycja jest taka aby w pkt 5, który brzmi 5 oddziałów proponuje się 
zmianę  na  4  lub  5  oddziałów.  Ponadto  Komisja  wnioskuje  do  Rady  o  wycofanie 
z porządku obrad dzisiejszej sesji nw. projektów uchwał  w sprawie:
8/  zamiaru  utworzenia  Zespołu  Szkół  Nr  7  w  Czerwionce-Leszczynach,  (dzielnica 
Leszczyny)
9/  zamiaru  utworzenia  Zespołu  Szkół  Nr  8  w  Czerwionce-Leszczynach,  (dzielnica 
Dębieńsko).
Komisja  omówiła  także propozycję  inwestycji  sportowych w dzielnicy Dębieńsko dot. 
budowy  boiska.  W  przypadku  zaoszczędzenia  środków  w  procedurze  przetargowej 
Komisja podjęła wniosek  o zabezpieczenie w budżecie na  2011 rok 60 tys. zł. na 
wykonanie podbudowy żelbetonowej umożliwiającej  zamocowanie plastikowych 
siedzisk  na  tym  obiekcie  oraz  zakup  siatki  celem  wykonania  piłkochwytu  od 
strony złomowiska.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Radny Artur Szwed przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku 
Publicznego i Współpracy z Samorządami z dnia 22 lutego br. Komisja  zapoznała  się 
z projektami uchwał przeznaczonymi do podjęcia na najbliższej sesji i nie wniosła uwag. 
Komendant  Komisariatu  Policji  w  Czerwionce-Leszczynach  omówił  sprawozdanie  nt. 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  za  2010  r.  Kolejnym  tematem  Komisji  było  omówienie  zagadnienia 
związanego z numerem alarmowym 112 na terenie naszej gminy. Temat ten nie został 
zamknięty i  postanowiono go kontynuować na następnych posiedzeniach. Zapoznano 
się  także  ze  skargą  mieszkańca  naszej  gminy  w  sprawie  rozliczeń  za  centralne 
ogrzewanie  w  dzielnicy  Leszczyny.  Komisja  prosi  o  wyjaśnienie  tego  tematu  na 
następnym jej posiedzeniu. 

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Radny Grzegorz Płonka  przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki 
Komunalnej  i  ładu  Przestrzennego,  które  odbyło  się  w  dniu  24  lutego  br.  Komisja 
wysłuchała informacji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i  zbiorowe odprowadzenie  ścieków dla  Gminy i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  które 
przedstawił  Prezes PWiK Pan Bogusław Kurdek i  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
PWiK Pan Piotr Zniszczoł. Komisja zapoznała się z projektami uchwał, do których nie 
wniosła uwag i podjęła wnioski:
Wniosek nr 1
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I. Ujęcie  w  „Umowie  dotacji”  dla  wspólnie  z  Powiatem  realizowanych 
przedsięwzięć na rok 2011 n/w zadań:
1. Adaptacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiejskiej w Palowicach, 
na  odcinku  od  strony  remizy  do  końca  zabudowy;  w  dokumentacji  –  odnowa 
nawierzchni  z  ewentualnym  poszerzeniem  wraz  z  odwodnieniem  i  budową 
chodnika – kwota ok. 30 tys. zł.
2.  Remont  chodnika  wraz  z  kanalizacją  deszczową  w  ciągu  ul.  Ks.  A.  Pojdy 
w Leszczynach, I etap na odcinku od przepustu obok „zameczku” do ul. Dąbrowy-
Mieszka I /134 m/ - kwota ok. 108 tys. zł.
3. Kontynuacja remontu chodnika w ciągu ul. Ks. J. Pojdy w Książnicach / 150 m/ - 
kwota ok. 58,6 tys. zł.
Proponowane  zadania  są  konsekwencją  planu  z  2010  roku.  Ewentualne 
oszczędności zweryfikowane przetargiem poszerzą zakres tych zadań. 

II.  W  bieżącej  kadencji  na  drogach  powiatowych  kontynuowanie  zadań  już 
rozpoczętych oraz tych, na które ZDP posiada gotowe dokumentacje:

- budowa  nowego  chodnika  z  kanalizacją  deszczową  w  ciągu  ul.  Prostej 
w  Dębieńsku,

- przebudowa ul.  Palowickiej w  Bełku / pobocze bitumiczne jako chodnik, 
odnowa nawierzchni jezdni i uregulowanie odwodnienia /,

- przebudowa  /zadanie  wspólne  po  podpisaniu  oddzielnej  umowy/ 
ul. Szewczyka w Czuchowie  /  pobocze bitumiczne jako chodnik, odnowa 
nawierzchni jezdni i uregulowanie odwodnienia, przełożenie i uregulowanie 
oświetlenia oraz przełożenia sieci średniego napięcia na dł. ok. 230 m/,

- przebudowa  ul.  Jesionka  w  Dębieńsku  /remont  chodnika,  odnowa 
nawierzchni jezdni i uregulowanie odwodnienia/,

- realizacja zadania ujętego we wniosku I pkt. 3,
- w  kolejnych  latach  uzupełniać  zadania,  których  konieczność  wykażą 

coroczne przeglądy dróg powiatowych dokonywane przez Komisję wspólnie 
z przedstawicielami ZDP i odpowiedniej Komisji Rady Powiatu. 

III.  Zgłoszenie  do  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych,  tzw. 
„schetynówki” zadań na drogach powiatowych:

- przebudowa ul. Palowickiej w Bełku na całym odcinku,
- przebudowa ul. Jesionka w Dębieńsku. 

Wniosek nr 2
Przywrócić do stanu pierwotnego ulicę Pawlasa w Leszczynach, która została 
zniszczona przez firmę wykonującą salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół 
Specjalnych. 
Radny Marek Paluch odniósł się do zapisu planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ładu Przestrzennego na lata 2010-2014 i zwrócił uwagę na to aby nie koncentrować 
lokali  socjalnych w jednym miejscu by te osoby mogły się dostosować do większości 
w danym otoczeniu. 
Radny Grzegorz Płonka  odpowiedział, iż ten punkt jest zapisany w planie pracy aby 
wspólnie  można było  to  monitorować  i  rozmawiać  w tym temacie  oraz  podejmować 
właściwe decyzje.
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M odniósł się do tego tematu i podkreślił, że 
swego  czasu  biedniejsi  mieszkańcy  Leszczyn  zostali  przeprowadzeni  do  lokali 
socjalnych  w  Czerwionce.  Dzisiaj  stoimy pod  kolejną  decyzją  bo  kończymy budowę 
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budynku  socjalnego,  nowoczesnego  odpowiadającego  potrzebom.  Poprosił  radnych 
o duże zaangażowanie w tej  prawie i  poprosił  radnego Marka Palucha żeby rodziny 
biedne tak otoczyć opieką i tak rozmieścili te osoby w zasobach komunalnych, żeby te 
rodziny  czuły  się  jak  najlepiej.  Dodał  także,  iż  chciałby,  aby  cała  Rada  pojechała 
zobaczyć  jak  będzie  wyglądał  budynek  socjalny.  Ponadto  omówił  jego  wyposażenie 
związane z niskim standardem.

Radny Ryszard Jonderko przedstawił  sprawozdanie z posiedzenia Komisji  Ochrony 
Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami,  która  obradowała  w  dniu  24 
lutego br. Komisja omówiła projekty uchwał na dzisiejszą sesję tematycznie związanych 
z ochroną środowiska, do których nie wniosła uwag. W kolejnym punkcie posiedzenia 
radny Stanisław Breza przedstawił informację dotyczącą spotkania w sprawie budowy 
kopalni „Dębieńsko 1” w celu otrzymania informacji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla  przedsięwzięcia  pn.  wydobycie  węgla  kamiennego  oraz  materiału  jako  kopaliny 
towarzyszącej  ze  złoża  „Dębieńsko  1”  w  dniu  21  lutego   br.,  które  odbyło  się 
w Katowicach. Do „Raportu oddziaływania na środowisko” zarówno UGiM Czerwionka-
Leszczyny jak i inne zainteresowane strony jak sołectwo Stanowice wniosły wiele uwag. 
W związku z powyższym spółka „Karbonia” powinna je rozpatrzyć i ewentualnie dokonać 
poprawek  w  przygotowanym  raporcie  oddziaływania  na  środowisko.  W  spotkaniu 
uczestniczyli:  z-cy burmistrza  G.  Wolnik  i  A.  Raudner,  naczelnicy Wydz.  Architektury 
L.  Król,   i  EiZ  C.  Grzybek,  Radni  RM,  przedstawiciele  zainteresowanych  dzielnic 
i  sołectw  oraz  przedstawiciel  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska 
w  Katowicach.  Kolejnym  tematem  Komisji  było  zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem 
działalności Spółki Wodnej w Czerwionce-Leszczynach za 2010 r., oraz planem pracy na 
2011  r.,  które  przedstawił  kierownik  Andrzej  Pielorz.  Ponadto  zapoznano  się 
z informacjami dotyczącymi działalności Izby Rolniczej i współpracy  z rolnikami z terenu 
naszej Gminy w 2010 r., które przedstawił Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej 
Izby  Rolniczej  Powiatu  Rybnickiego  Pan  Krystian  Brząkalik.  W  sprawach  bieżących 
poruszono tematy związane z:
- przygotowaniem projektu uchwały dotyczącej usuwania azbestu,
- obchodami dnia Ziemi,
- wywozu odpadów ciekłych,
- reklamą konkurencyjnej firmy wywożącej odpady.
Ponadto Komisja podjęła następujące wnioski w sprawie:

1) Zabezpieczenia  w  przyszłorocznym  projekcie  budżetu  środków  na 
dofinansowanie do ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

2) Przygotowania  analizy  wywozu  nieczystości  płynnych  w  celu  dokonania 
aktualizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Radny Edward Kucharczyk przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu 
i  Finansów  z  dnia  23  lutego  br.  Komisja  zapoznała  się  szczegółowo  z  taryfami 
dotyczącymi  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Projekt  uchwały  w  tej  sprawie  nie  został  zaopiniowany.  Komisja  podjęła  wniosek 
w  sprawie  zmiany  uchwały  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach   na 
terenie  GiM  Czerwionka-Leszczyny  w  celu  wypracowania  mechanizmu  na 
precyzyjny zapis dot. wywozu nieczystości.
Ponadto Komisja zapoznała się z projektami uchwał finansowych w sprawie:
-  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
-  emisji obligacji komunalnych,
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-  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta na 2012 rok środków  
     stanowiących fundusz sołecki, które zaopiniowała pozytywnie.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań.

Radny  Leszek  Salamon  przedstawił  sprawozdanie  z  posiedzenia  Klubu  Radnych 
Wspólnota  Samorządowa,  Prawo  i  Sprawiedliwość,  które  odbyło  się  22  lutego  br. 
i wysunięto następujące wnioski:

1) do Przewodniczącego RM o przygotowywanie protokołów terminowo,
2) do  Burmistrza  o  przestrzeganie  §  47  Statutu  GiM Czerwionka-Leszczyny 

oraz  zapewnienie  właściwej  obsługi  urzędniczej  na  posiedzeniach  Klubu 
w celu omówienia materiałów na sesję,

3) omówienie  na  przyszłych   Komisjach  i  Klubach  Radnych  tematu 
związanego z sytuacją w  jednostkach: ZDiSK, ZGM i Przedszkolach,

4) Klub Radnych WSPiS chciałby się zapoznać z protokołami ze spotkań władz 
gminy z przedstawicielami Karbonii.

Klub omówił temat związany z taryfami za zbiorowe zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków i  jest przeciwny podwyższaniu opłat. Ponadto Klub Radnych 
będzie głosował przeciwko n/w projektom uchwały w sprawie:
 1.  zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,

   2.  zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach.
Poza  tym Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa,  Prawo  i  Sprawiedliwość  popiera 
poprawkę do projektu uchwały nr 13, która będzie zgłoszona przez Komisję Oświaty 
Kultury i Sportu. W trakcie posiedzenia radny Stanisław Breza omówił przebieg rozprawy 
administracyjnej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie 
rozszerzenia koncesji na eksploatację węgla w naszej gminie.

Pan Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  G i  M  wyjaśnił,  że  w tej  kadencji  jest  nowa 
formuła Klubu Radnych WSPiS, który będzie się spotykał w urzędzie, co wcześniej nie 
miało miejsca. Dodał, iż będzie realizowane wszystko to, co jest zapisane w Statucie i to 
nie podlega dyskusji. Poinformował również, że wszelkie protokoły ze spotkań znajdują 
się  w UGiM i są jawne, a więc można się z nimi zapoznać. 
Przewodniczący Marek  Profaska  poinformował,  że  Klub  Radnych  powinien  zgłosić 
swojego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej aby mógł działać zgodnie ze Statutem.
Radny Leszek Salamon  poinformował,  że Klub działa zgodnie ze Statutem, a żeby 
Komisja Rewizyjna działała zgodnie ze Statutem to przedstawiciel Klubu musi być jej 
członkiem.  Ponadto  dodał,  że  na  sesji  gdzie  było  głosowanie  nad  składem Komisji 
Rewizyjnej został przegłosowany wniosek 5 osobowy w związku z tym nie ma miejsca 
dla członków Klubu.
Pan  Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  poinformował,  że  należy  złożyć  wniosek 
o poszerzenie składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej i przegłosować.
Przewodniczący Marek Profaska dodał, że na następnej sesji będzie to zrealizowane.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono więcej pytań.

Radny  Marek  Paluch  Przewodniczący Klub  Przyjazna  Gmina,  Przyjazny  Powiat 
poinformował, że Klub spotkał się przed dzisiejszą sesją celem omówienia materiałów 
na  sesję  i  spraw  bieżących.  Więcej  szczegółów  dotyczących  funkcjonowania  Klubu 
zostanie przedstawione na następnej sesji Rady Miejskiej.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono pytań.

8



Ad.5
Przewodniczący  Marek  Profaska poinformował  o  bieżącej  korespondencji  jaka 
wpłynęła do Rady i dodał, że można się z nią zapoznać w Biurze Rady. (stanowią one 
załączniki do protokołu)
Zapoznał także radnych z  pismem z 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Klubu Radnych 
„Ruch  Rozwoju  Gminy  i  Autonomii  Śląska,” w  skład  którego  wchodzą  radni: 
Bernard Strzoda, Edward Kucharczyk, Antoni Procek, Ryszard Bluszcz, Stefania 
Szyp,  Jolanta  Szejka,  Jan  Pala,  Arkadiusz  Adamczyk,  Krzysztof  Rak. 
Przewodniczącym Klubu  jest  Bernard  Strzoda,  a  Wiceprzewodniczącym Antoni 
Procek.  Zaś  stanowisko  Klubu  w  Komisji  Rewizyjnej  reprezentować  będzie 
Edward Kucharczyk.
Przedstawił  również  pisma  Burmistrza   w  sprawie:  wniosku  PWiK  dotyczącego 
zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie 
ścieków oraz wprowadzeniu do porządku obrad następującego projektu uchwały:
dotycząca zmiany Uchwały Nr V/56/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  28  stycznia  2011  r.  w  sprawie  podjęcia  zamiaru  likwidacji  Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3  w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Marek Profaska  poinformował,  że w sesji  bierze wymagana liczba 
radnych  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał  i  poprosił  o  przegłosowanie  ww. 
wniosku. 

Wniosek  został  przyjęty  15  głosami  „za”,  przy  2  głosach  „przeciwnych” 
i 4 „wstrzymujących”.

Przewodniczący Marek Profaska  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Komisji  Oświaty, 
Kultury i  Sportu  o  wycofanie  z  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji  2  projektów uchwał 
w sprawie:

1) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,

Wniosek  nie  został  przyjęty,  „za”  wycofaniem  z  porządku  obrad  głosowało 
8 radnych  przy 10  głosach „przeciwnych” i 3 „wstrzymujących”.

2) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach.

Wniosek  nie  został  przyjęty,  „za”  wycofaniem  z  porządku  obrad  głosowało 
10 radnych  przy 10 głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”.

 Aktualizacja porządku obrad:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 28 stycznia 2011 r. i 15 lutego 2011 r.
3.  Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej  i działalności.
4.  Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5.  Informacja o bieżącej korespondencji.
6.  Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę        
     i zbiorowe odprowadzanie ścieków (ewentualne podjęcie uchwały).
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:
 
1)  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3)  emisji obligacji komunalnych,
4)  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  i  miasta  na  2012  rok 

środków stanowiących fundusz sołecki,
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5)  przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
6)  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  części  nieruchomości   na  czas 

nieoznaczony  oraz  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy,

7)  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części  nieruchomości  komunalnej 
przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach,

8)  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
9)  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
10) opłat  za  świadczenia w przedszkolach,  dla  których  organem prowadzącym jest 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
11)  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/269/05  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i 
Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami,

12)  zmiany  uchwały  Nr  XXIX/252/05  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-  Leszczynach 
z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość 
oraz  szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom dodatku  mieszkaniowego 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny”,

13)  zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  dotyczącej  udzielania  i  rozmiaru  zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i  wicedyrektorów oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli  o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

14) zmiany  Uchwały  Nr  XXXV/376/09  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z dnia  27 marca 2009 r.  w przyjęcia  „Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat, 
motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki 
obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny 
doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

15) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,
16) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach,
17) dotycząca zmiany Uchwały Nr V/56/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z  dnia  28  stycznia  2011  r.  w  sprawie  podjęcia  zamiaru  likwidacji  Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3  w Czerwionce-Leszczynach.

8.   Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9.   Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
11.  Zakończenie. 

Ad. 7
Przewodniczący Marek Profaska podał 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 21 głosach „za”.

10



1)   Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,  uwag nie zgłoszono.

     Uchwała  Nr  VII/63/11  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2011,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało  21 
Radnych.

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

       Uchwała Nr VII/64/11  w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

3) Do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  VII/65/11  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
i miasta na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VII/66/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
i  miasta  na  2012  rok  środków  stanowiących  fundusz  sołecki,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

5) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach, Radny Stanisław Breza zgłosił błąd literowy.

Uchwała Nr VII/67/11 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach,  została  przyjęta  20  głosami  „za”,  przy  1  głosie 
„wstrzymującym”.

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

Uchwała Nr VII/68/11  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

7)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części 
nieruchomości  komunalnej  przekazanej  w  trwały  zarząd  Zakładowi  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

Radca  Aleksander  Żukowski poinformował,  że  w  danym  projekcie  uchwały  słowo 
„około” jest wyrażeniem nieprecyzyjnym i poprosił o jego usunięcie za pośrednictwem 
Burmistrza w formie autopoprawki.

Uchwała  Nr  VII/69/11  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części 
nieruchomości  komunalnej  przekazanej  w  trwały  zarząd  Zakładowi  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 
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21 Radnych.

8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie 
trwałego zarządu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VII/70/11  w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie 
trwałego zarządu, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie 
trwałego zarządu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VII/71/11  w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie 
trwałego zarządu, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

10) ) Do projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których 
organem  prowadzącym  jest   Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny,  uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr VII/72/11  w sprawie  opłat  za świadczenia w przedszkolach,  dla których 
organem prowadzącym jest  Gmina i  Miasto Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta 
19 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”.

11)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXI/269/05 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na 
doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 
prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  z  późniejszymi  zmianami, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  VII/73/11  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/269/05  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na 
doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 
prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  z  późniejszymi  zmianami, 
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

12) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIX/252/05 Rady Miejskiej 
w Czerwionce- Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom 
dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny”. 

Radca  Aleksander  Żukowski poinformował,  iż  jest  to  akt  prawa  miejscowego 
i występuje tutaj wymóg formalny przeprowadzenia konsultacji społecznej.
Pani  Iwona  Flajszok  Wydział  Edukacji  poinformowała,  że  konsultacje  były 
przeprowadzone  zgodnie  z  zapisami  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach.

Uchwała  Nr  VII/74/11  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXIX/252/05  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce- Leszczynach z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom 
dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny”,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało  21 
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Radnych.

13)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  dotyczącej 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów 
i  wicedyrektorów  oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  nauczycieli 
o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  a  także  tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Radca  Aleksander  Żukowski poinformował,  iż  jest  to  akt  prawa  miejscowego 
i występuje tutaj wymóg formalny przeprowadzenia konsultacji społecznej.
Pani  Iwona  Flajszok  Wydział  Edukacji  poinformowała,  że  konsultacje  były 
przeprowadzone  zgodnie  z  zapisami  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach.
Radny Ryszard Jonderko zapytał, co w sprawie zgłoszonego wniosku w sprawie liczby 
oddziałów dla dyrektorów z 5 na 4 lub 5.
 
Wniosek za wprowadzeniem 4 lub 5 oddziałów został przyjęty przy 20 głosach „za”, przy 
1 głosie „wstrzymującym”. 

Uchwała Nr VII/75/11 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i 
rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dyrektorów  i 
wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru  zajęć  dla  pedagogów,  psychologów  i  logopedów  w  szkołach,  dla  których 
organem prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

14) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  27  marca  2009  r.  w  przyjęcia  „Regulaminu 
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom 
dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz 
szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród 
w  szkołach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  VII/76/11  w  sprawie zmiany  Uchwały  Nr  XXXV/376/09  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  27  marca  2009  r.  w  przyjęcia  „Regulaminu 
określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom 
dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz 
szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród 
w  szkołach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.

15)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zamiaru  utworzenia  Zespołu  Szkół  Nr  7 
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
 
Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Czerwionce-
Leszczynach, nie został przyjęty. W sprawie jego przyjęcia było 9 głosów „za”, 
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przy 11 głosach „przeciwnych”  i 1 „wstrzymującym”.

16)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zamiaru  utworzenia  Zespołu  Szkół  Nr  8 
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Czerwionce-
Leszczynach, nie został przyjęty. W sprawie przyjęcia było 8 głosów „za”, przy 
11 głosach „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”.

17)  Do  projektu  uchwały  dotycząca  zmiany  Uchwały  Nr  V/56/11  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  28  stycznia  2011  r.  w  sprawie  podjęcia  zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  VII/77/11  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  V/56/11  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  28  stycznia  2011  r.  w  sprawie  podjęcia  zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, 
została przyjęta  13 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących” i 4 „przeciwnych”.

Pani Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w obowiązującej 
uchwale na podstawie, której  podjęto obecną uchwałę  wkradł się błąd gdyż zamiast 
słowa Gimnazjum jest Szkoła Podstawowa.

Radny Bogdan Knopik  powiedział,  że wie, co głosuje i  pomimo poprawek i  tak nie 
będzie głosował za jej przyjęciem.
Radny Leszek Salamon oświadczył, że nigdy nie był za takimi projektami uchwał i jest 
konsekwentny.
Radny Józef Szczekała powiedział, że ma dylemat prawny gdyż poprawiona uchwała 
była źle sformułowana to czy ona w ogóle obowiązuje?
Radca  Aleksander  Żukowski  odpowiedział,  że nadzór  prawny  jej  nie  uchylił  więc 
obowiązuje.

Ad. 6
Przewodniczący Marek Profaska  przypomniał,  że temat związany z taryfami został 
omówiony na Komisjach ale jest możliwość zadawania pytań do przedstawicieli PWiK. 
Zaproponował aby tego projektu uchwały nie głosować i złożył w tej sprawie wniosek 
formalny.
Radny Bogdan Knopik  poprosił o wyjaśnienie procedury i dokładne wyartykułowanie, 
co może, a czego nie może Rada w tym temacie.
Pan Krzysztof Kulesa Naczelnik GKiL poinformował, że taryfy podlegają zatwierdzeniu 
w drodze uchwały wobec tego Burmistrz  przekazuje materiały radnym. Bierze się to 
z tego, że  PWiK  ma obowiązek złożenia Burmistrzowi wniosek o zatwierdzenie taryf za 
zbiorowe doprowadzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 70 dni przed ich 
wejściem w życie. Taryfy dotychczasowe obowiązują do 31 marca br. Zaś taryfa nowa 
musi obowiązywać od 1 kwietnia br. W związku z tym taki wniosek został złożony na 70 
dni  wcześniej,  a  więc  20  stycznia  br.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa 
Burmistrz  sprawdza  czy  taryfy  zostały  opracowane  zgodnie  z  przepisami  ustawy 
i weryfikuje koszty za pośrednictwem firmy, która wykonuje takie zlecenia i specjalizuje 
się w  interpretacji ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Stosowna weryfikacja w tej sprawie została przekazana w formie pisemnej Burmistrzowi, 
która  wykazała,  że  wniosek  taryfowy  został  przygotowany  prawidłowo.  Wniosek 
o zatwierdzenie taryf został także przesłany do Burmistrza Miasta Orzesze w związku 
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z tym, iż PWiK zaopatruje część mieszkańców Miasta Orzesze-Zawada, który również 
został  zaopiniowany  pozytywnie.  Rada  Miejska  podejmuje  uchwałę  w  sprawie 
zatwierdzenia taryf  w terminie  45 dni  od dnia złożenia wniosku zaś w przypadku jej 
niepodjęcia  taryfy  wchodzą  w  życie  po  upływie  70  dni  od  złożenia  wniosku 
o zatwierdzenie taryf czyli od 1 kwietnia br. 

Wniosek  w  sprawie  niepodjęcia   uchwały  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę 
i  zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  został  przyjęty  11  głosami  „za”,  przy   4 
głosach „przeciw” i 6 „wstrzymujących”.

Pan  Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  poinformował,  że  przyjmuje  do  wiadomości 
decyzję  Rady,  że  nie  będzie  łączenia  szkół  w  zespoły  tak  w  Dębieńsku  jak 
i w Leszczynach. Powiedział, że szanuje tą decyzję, którą rada podjęła kolegialnie by 
szkoły funkcjonowały autonomicznie. Podkreślił, że w tym momencie rada wzięła także 
na  siebie  obowiązek  szukania  alternatywnych  źródeł  finansowych.  Ponadto 
zdementował  informacje  dotyczące  likwidacji  placówek  oświatowych  oraz  stołówek. 
Dodał, że w obu przypadkach niezbędna jest racjonalizacja i szukanie takich rozwiązań, 
które będą zadawalające z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. 

Ad. 8
Radny Leszek Salamon zapytał, kiedy będzie fotoradar?
Pan Roman Gorzowski Z-ca Komendanta SM odpowiedział, że obecnie Straż Miejska 
nie przewiduje działań z użyciem fotoradaru.
Radny Waldemar Mitura  zapytał, jaka była kwota z mandatów przy użyciu fotoradaru 
i na jakie cele została przekazana?
Wiesław Janiszewski  Burmistrz GiM  odpowiedział,  że wpływy z mandatów zostały 
przekazane na tak zwany obszar poprawy bezpieczeństwa w gminie. Przyjmuje się, że 
drogi to jest także bezpieczeństwo i duża część środków została przekazana właśnie na 
ten cel. 

Ad. 9
Radny Bogdan Knopik  powiedział,  że w ubiegłym roku zostało  uchwalone studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zapytał kiedy w związku 
z tym zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Pani  Lucyna  Król  Naczelnik  Wydz.  UA  odpowiedziała,  że  termin  uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest  uzależniony  od  koncesji 
spółki  „Karbonia”  ponieważ  o  tym  mówi  stosowna  ustawa.  Dodała  także,  że  jeżeli 
przedsiębiorca  uzyskał  koncesję  to  należy  ją  uwzględnić  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania  przestrzennego.  Wobec  tego  musimy  poczekać  aby  wszystkie 
sprawy formalno-prawne były uwzględnione w tym planie. 
Radny Marek Paluch przedstawił stanowisko Klubu Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat 
i odniósł się do  próby utworzenia zespołów szkół nr 7 i 8, (jednostek w Leszczynach 
oraz Dębieńsku) które  nie  uzyskały akceptacji i nie zostały przyjęte. Następnie złożył 
wniosek w stosunku do uchwały, która była podejmowana na sesji  w miesiącu 
styczniu, aby stan  szkół w Czerwionce pozostał w nie zmienionej formie i żeby te 
dwa autonomiczne zespoły działały na autonomicznych zasadach tak jak jednostki 
w Leszczynach i Dębieńsku. Wcześniej przypomniał, że w ciągu ostatnich 4 lat ubyło 
1000 uczniów ze szkół, a od tego czasu przybyło 12 nauczycieli. Dodał, iż trudno się 
z tym zgodzić tym bardziej, że nad szkołami czuwa Wydział Edukacji, który powinien 
monitorować  sytuację.  Dzisiaj  było  by  zupełnie  inaczej  gdyby   w  ciągu  tych  4  lat 
redukowano  zatrudnienie  poprzez  naturalne  odejścia  na  świadczenia  emerytalne. 
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Oświadczył,  że  obecna  sytuacja  jest  dla  niego  oraz  dla  wszystkich  radnych  bardzo 
trudna.
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M powiedział, że jeżeli chodzi o zatrudnianie 
w  szkołach  to  jest  to  autonomiczna  sprawa  dyrektorów.  Wyjaśnił  sytuację  oświaty 
w aspekcie przepisów związanych z zatrudnieniem, gdzie karta nauczyciela dopuszcza 
zatrudnienie  na  etat  plus  godziny  nadliczbowe  czyli  18  plus  9,  a  więc  27  godzin 
tygodniowo. Pomimo to narzucano dyrektorom szkół zatrudnianie z tak zwanego banku 
nauczycieli,  a  więc  tych  którzy  byli  zarejestrowani  w  Urzędzie  Pracy.  Ta  sytuacja 
spowodowała  problem  tak  zwanych  dopłat.  Dzisiaj  jak  wyjaśnił  musimy  szukać 
oszczędności  zarówno  w  szkołach  jak  i  innych  jednostkach,  za  które  odpowiada. 
Ponadto zwrócił się do radnego Artura Szweda i zapytał go, co powie w swoim zakładzie 
pracy jak nic nie zrobimy w szkołach, a zwolniliśmy tyle osób w ZDiSK-u ?
Radny Artur Szwed  odpowiedział,  że jego zdaniem oszczędności musimy poszukać 
gdzie indziej „bo to są ludzie, to nie są maszyny to nie jest ziemia i o tych ludzi trzeba 
dbać”.
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M przypomniał, że nowa ustawa budżetowa 
nie pozwala aby wydatki bieżące były większe niż dochody bieżące i podkreślił, że tu 
występuje główny problem. Dodał, iż jego troska jest w tym aby wszyscy, którzy pracują 
w  tych  jednostkach  otrzymali  wypłaty.  Nadmienił  o  kosztach  związanych  z  obsługą 
długu, który rocznie kosztuje ok. 8 mln zł. Wspomniał także o deficycie, który ostatnio 
udało się obniżyć o kilka mln zł. Ponadto dodał, że mając milion można korzystać ze 
środków zewnętrznych i uruchomić dla gminy dodatkowo np. 10 mln zł., co jest warte 
uwagi.  Podkreślił,  że  w  Gimnazjum  nr  2  będzie  kapitalny  remont  szkoły  łącznie 
z termomodernizacją SP nr 2 i Gimnazjum nr 3, co wynosi ponad 5 mln zł., a środki 
własne są proporcjonalne do środków zewnętrznych jakie można było otrzymać.
Radny Artur Szwed wyraził swoje zaniepokojenie tym, że kapitał ludzki można bardzo 
szybko zniszczyć. Dodał,  że młodzi  ludzie mogą wyemigrować w związku z sytuacją 
jaka jest  w naszej gminie i stwierdził „za 20 lub 25 lat będzie to tylko Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny  starszych  ludzi”.  Poprosił  Burmistrza  o  wspólne  szukanie 
środków w celu uniknięcia zwolnień.
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M  poinformował swojego przedmówcę, że 
jeżeli  nie zrozumie, że bez takich kosztów się nie obejdzie to nie może dalej  w tym 
temacie dyskutować. Burmistrz przypomniał okres, od którego rozpoczęły się problemy 
finansowe  tej  gminy i  wskazał  rok  2000,  który  był  związany z  zamknięciem kopalni 
„Dębieńsko”. Od tego czasu trwają  problemy finansowe. Brakuje tych kilku 3-5 mln zł., 
które  spływały  do  gminy  z  byłej  kopalni.  Przypomniał,  że  od  tego  czasu  dziurę 
budżetową łatano  kredytem.  Obecnie  są  możliwości  pozyskania  inwestora  prywatnej 
kopalni  oraz  innych  przedsiębiorców  na  terenach  inwestycyjnych  przy  zjazdach 
z autostrady. Jeżeli będziemy przyciągać inwestorów to w niedalekiej przyszłości środki 
do budżetu uda się ściągnąć. Musimy dać zielone światło inwestorom, a uboczne skutki 
ich funkcjonowania ograniczyć i zminimalizować. Dodał, że najgorszy jest 2011 rok, który 
zaskoczył nas wszystkich, a ustawa budżetowa jest bezwzględna. Przypomniał  także 
o  liczbie  osób jaka  pracuje we  wszystkich  jednostkach gminy,  a  wynosi  1400 osób. 
Podkreślił,  że  całej  gminy  nie  da  się  sprzedać  żeby te  wszystkie  osoby pracowały, 
a najgorszy czas trzeba przeżyć bo jak dodał nie ma polityki przeczekania. Nawiązał 
także do inwestycji, które paradoksalnie w roku 2011-2012 będą największe w ostatnich 
latach dlatego, że w obszarze inwestycji możemy kredytować, a w obszarze dochodów 
i wydatków nie. 
Przewodniczący  Marek  Profaska  powiedział,  że  w  niektórych  aspektach  należy 
popatrzeć szerzej, a radni na pewno wybiorą właściwy kierunek.
Pan  Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  G  i  M  powiedział,  że  od  dzisiejszego  dnia 
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angażuje  Przewodniczącego  czynnie  do  tego  aby  tę  politykę  budować.  Dodał,  iż 
chciałby aby wspólnie przedstawić,  to co w tej  gminie w czasie biedy można zrobić. 
Wyraził  także  oczekiwanie  w  stosunku  do  Przewodniczącego  aby  jako  nauczyciel 
pomógł wspólnie to wszystko zintegrować. 
Przewodniczący Marek Profaska  oświadczył, że ta integracja będzie, jeżeli  my jako 
radni będziemy we właściwym czasie informowani jakie są plany na przyszłość. 
Radny Waldemar Mitura dodał, że chciałby wiedzieć o tych wszystkich wspominanych 
dzisiaj tematach dużo wcześniej. Dodał, iż to nie są tylko i wyłącznie temat szkół ale 
również  mieszkaniówki,  przedszkoli  itp.  Powiedział,  że  radni  chcą  ponieść 
odpowiedzialność ale chcą być traktowani jak rada, jak przedstawiciele mieszkańców.
Radny Bogdan Knopik przypomniał, że 1100 dzieci nie zginęło w ciągu miesiąca z tej 
gminy. Powiedział, że w ciągu 4 lat Burmistrz mógł doprowadzić do pewnych ruchów 
i nie wierzy w autonomię dyrektorów w swoich placówkach. Czy dyrektorzy mieli jakiś 
wybór jeżeli chodzi o zmniejszenie  16 etatów ? Wspomniał także o budżecie i poprawce 
do budżetu, „w której występuje różnica 4 mln zł. w płacach”. Dodał, że radni nie mieli 
wcześniej  żadnych  sygnałów w tych  sprawach,  mimo iż  nowa ustawa o  dochodach 
i wydatkach była powołana w sierpniu 2009 r. Powiedział, że już budżet 2010 r. mógł być 
inny i budowany pod tym kątem. Podkreślił, że „zwolnienia będą w szkołach bo muszą 
być gdyż nie ma dzisiaj  innego wyjścia”.  Natomiast ta sytuacja mogła być rozłożona 
w czasie, a nie próbować realizować ten plan w ciągu 2 miesięcy. Ponadto dodał, iż 
razem  z  P.  Profaską  chce  być  w  tym  komitecie  powołanym  przed  chwilą  przez 
Burmistrza.  Przypomniał  także  Burmistrzowi,  że  w  ostatnim  czasie  chwalono  się 
sukcesem reorganizacji ZGKiM, a obecnie z tej udanej reorganizacji jakim jest ZDiSK 
zwolniono 20 osób. Zapytał, czy Rada wiedziała, że coś złego dzieje się w tym temacie, 
że muszą być ograniczenia w zatrudnieniu? Uchwaliliśmy budżet  w ciągu 3 tygodni, 
a dopiero teraz mówimy o tym budżecie. Dodał, że w chwili obecnej jest już za późno bo 
budżet jest uchwalony i nie ma o czym rozmawiać. 
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M przypomniał, że racjonalizacja zatrudnienia 
była podjęta w 2009 r.  ale została podważona na sesji.  Wtedy pojawiły się pierwsze 
problemy związane z przerostem zatrudnienia w szkołach.  Dodał,  że ta  sytuacja nie 
dotyczy  wszystkich  szkół.  Podkreślił  autonomię  działania  dyrektora  szkoły,  który jest 
wybierany na 5 letnią kadencję i ma prawo realizować swoją politykę. Wyartykułował, że 
podstawową rzeczą w szkole jest „uczyć, czyli zatrudniać pedagogów, fachowców ale 
jednocześnie za nich odpowiadać”. Żaden z dyrektorów nie sygnalizował wcześniej, iż 
ma  problem z  przerostem  zatrudnienia  w  stosunku  do  ilości  uczonych  dzieci.  Tego 
problemu jak dodaje nigdy nie było. Proporcjonalnie liczba uczniów spada w stosunku 
do  nauczycieli.  Przepisy  są  takie,  że  w  jednym  oddziale  może  być  26  uczniów,  a 
minimalnie 16. Natomiast jak dodał Burmistrz w niektórych  oddziałach jest 10,11, czy 12 
uczniów. W Czerwionce są klasy, które liczą 12 – 14 osób, co powoduje, że są problemy 
o których mówimy. Racjonalizacja zatrudnienia będzie polegała między innymi  na tym, 
iż klasy będą liczniejsze. 
Radny Stanisław Breza  zabrał  głos w sprawie  przyszłej  kopalni  „Dębieńsko 1”.  Na 
wstępie nawiązał do historii byłej kopalni „Dębieńsko” która obecnie miała by 113 lat ale 
jej  zamknięcie 13 lat  temu, jak stwierdził  było czysto polityczną decyzją.  Przedstawił 
także porównanie dotyczące wydobycia węgla w byłej kopalni, która w czasie swego 100 
letniego  istnienia  wydobyła  100  mln  ton  węgla.  Natomiast  obecne  plany  dotyczące 
wydobycia węgla zakładają tą samą ilość ale w ciągu 50 lat bo na tyle jest przewidziana 
eksploatacja i istnienie przyszłej kopalni. Dodał, że w tamtych czasach wydobycie było 
prowadzone  na  10  –11  ścianach,  a  w  ostatnich  latach  jej  istnienia  tylko  na  5-ciu. 
Eksploatacja w nowej  kopalni  ma być prowadzona tylko na 3 ścianach ze względów 
czysto  ekonomicznych.  Ponadto  system  eksploatacji  nie  będzie  zabezpieczony 
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podsadzką, która 5-cio krotnie złagodziłaby skutki szkód górniczych ale na tak zwany 
„zawał” ze względów czysto ekonomicznych. Taka intensywność wybierania będzie mieć 
intensywne  oddziaływanie  na  powierzchni.  Następną  sprawą  jest  głębokość 
prowadzonej eksploatacji.  Stanowice są narażone na wydobycie pokładów orzeskich, 
a więc płytkich, które zalegają na gł. od 400 do 600 m,   a częściowo i 370 – 380 m do 
680. Przy tak szybkiej eksploatacji i na takiej głębokości skutki związane ze szkodami 
górniczymi będą o wiele większe. Ponadto „Karbonia” opiera cię na mapach z przed 30 
lat, na których brakuje dziesiątki czy setki nowych budynków, a nie wszystkie w ostatnich 
10  latach  były  zabezpieczone  na  wpływy  eksploatacji  zakładu  górniczego.  Poza 
Stanowicami  pola  wydobywcze  znajdują  się  jeszcze pod Dębieńskiem,  Leszczynami 
i  Czuchowem  „Barwinek” gdzie skutki eksploatacji  będą o wiele mniejsze w związku 
z głębszymi pokładami zalegania węgla od 900 do 1400 m oraz tym, że w tych rejonach 
zabudowa nie  jest  tak  zwarta  jak   w  przypadku Stanowic.  I  tu  pojawia  się  problem 
społeczny. Powiedział, że mówi to jako sołtys, ale jako radny widzi ten problem jeszcze 
szerzej.  Oświadczył,  że  chce  aby  ta  kopalnia  ruszyła  gdyż  w  gminie  są  problemy 
finansowe, problemy z budżetem. Powiedział, że nie można doprowadzić do zniszczenia 
naszego  środowiska.  Dodał,  że  te  środowisko  nie  jest  nasze  „myśmy  go  przejęli 
i  musimy  go  jeszcze  zostawić  naszym  dzieciom  i  wnukom”.  Przypomniał  także,  że 
posiłkuje  się  raportem  oddziaływania  na  środowisko  dotyczące  wydobycia  węgla 
kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” i jest to 
dokument, który napisała „Karbonia”, a nie Breza czy mieszkańcy Stanowic i pracują na 
tym dokumencie.  Podkreślił,  że  przedstawiony dokument  zawiera  błędy i  w  związku 
z  tym  został  skierowany  wniosek  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska 
w wyniku, którego sprawa została zablokowana i wznowiona w tak zwanej konsultacji 
społecznej, która jest w tej chwili wymagana przepisami prawa. Na spostrzeżenia, które 
zostały  skierowane  do  RDOŚ  w  ubiegłym  roku  „Karbonia”  odpowiedziała  w  trybie 
administracyjnym.  Natomiast  jak  dodał  radny  Breza  odpowiedzi  na   spostrzeżenia 
zostały spłycone i zafałszowane. Zgodnie z ustawą z 2008 r., która dopuszcza udział 
społeczeństwa  w  tzw.  debacie,  postanowili  skorzystać  z  tego  rozwiązania  i  w  tym 
temacie w Katowicach wraz z przedstawicielami „Karboni”, Urzędu G i M Czerwionka-
Leszczyny, Rady Miejskiej i mieszkańców Stanowic oraz przedstawicieli RDOŚ odbyła 
się rozprawa, w trakcie której przekazano do protokołu uwagi do raportu i  zapytania. 
W  związku  z  tym  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  podejmie  ostateczną 
decyzję.  Jeżeli  ta  decyzja  będzie  na „tak”  to  Minister  Ochrony Środowiska podejmie 
decyzję czy „Karbonia ma rozszerzoną koncesję i może podjąć wydobycie w tej kopalni. 
Na koniec swej wypowiedzi dodał, że w sprawie przyszłej kopalni zdania są podzielone. 
Radny Breza uważa, że trzeba zrobić wszystko, żeby ta kopalnia ruszyła.  Natomiast 
władze  tej  gminy  muszą  wiedzieć  i  mieć  świadomość  tego,  jakie  będą  zagrożenia. 
Ważne jest to aby te zagrożenia złagodzić by mieszkańcy czuli się dobrze, a dorobek 
kilku pokoleń nie został zniszczony. 

Radny  Bernard  Strzoda  złożył  wniosek  aby  na  sesji  marcowej  zaprosić 
przedstawicieli  Vattenfalla  i  przedyskutować  plany  związane  z  planowanym 
remontem  sieci  w  Gminie  Czerwionka-Leszczyny. W  okresie  jesienno-zimowym 
bardzo  często  występują  awarie  związane  z  zasilaniem w  różnych  rejonach  naszej 
gminy,  które  już  wcześniej  zostały  zgłoszone  przez  Pana  Burmistrza.  W  miesiącu 
styczniu uzyskano informacje o planach związanych z remontem sieci w naszej gminie. 
Uzyskane jednak plany nie uwzględniają naszych wszystkich postulatów i interwencji.

Radny  Marek  Paluch  poprosił  o  przegłosowanie  wniosku,  aby  stan 
szkół w Czerwionce pozostał w nie zmienionej formie i żeby te 2 autonomiczne 
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zespoły działały na autonomicznych zasadach tak jak jednostki w Leszczynach 
i Dębieńsku.

Wniosek  został  przyjęty  11  głosami  „za”,  przy  7  głosach  „przeciwnych” 
i 3 „wstrzymujących”.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział 
i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
Tadeusz Zientek

Przewodnicz cy Rady Miejskieją
     (-) dr in . Marek Profaskaż
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