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

w dniu 2 września 2011 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący  Rady Miejskiej  radny  Marek  Profaska  dokonał  otwarcia  XI  sesji 
VI kadencji Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich 
Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępcę 
Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, pracowników Urzędu (listy obecności  stanowią 
załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady 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 20 radnych.

Przewodniczący Rady  poprosił  na wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku 
obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Powyższy projekt  uchwały  został  wprowadzony do  porządku  obrad  „jednogłośnie”  – 
głosowało 18 radnych. 

Radny  Leszek  Salamon zgłosił   wniosek  o  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu 
uchwały  nr  8  w  sprawie  reorganizacji  jednostki  organizacyjnej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  –  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych.  Za  mało  przekazano 
informacji  w tym temacie, jest  to kluczowe dla gminy przedsiębiorstwo, które spełnia 
bardzo  ważną  rolę.  Oczyszczanie  miasta  stanowi  o  wizerunku  miasta.  Za  mało 
uzyskano  informacji  na  temat  stanowiska  pracowników  i  związków  zawodowych,  w 
posiedzeniu  Klubu  nie  brał  udziału  Dyrektor  Łuc,  dlatego  proszą  o  dodatkowe 
informacje. 
Burmistrz G i M  wyjaśnił, że reorganizacja to jest decyzja która niesie za sobą chęć 
ochrony pracowników, którzy po wejściu w życie ustawy śmieciowej mogą zostać bez 
pracy. Na wszystkich Komisjach te sprawy były poruszane, radni dokładnie z nimi zostali 
zapoznani. Temat nie jest tajemnicą dla zakładu, osoby zainteresowane doskonale o nim 
wiedzą. Gdyby pozostawić to bez zmian, byłoby to wielką nieodpowiedzialnością za losy 
10 pracowników którzy z dnia na dzień mogą pozostać bez pracy.  Ustawa śmieciowa 
jest  rewolucją   w  zakresie  śmieci  na  terenie  gminy.   Dziś  lwią  część  gospodarki 
śmieciowej  wykonuje  ZDiSK,  na  zasadzie  zadań  własnych  obsługując  mieszkańców. 
Ustawa śmieciowa w sposób jednoznaczny mówi o tym, że obsługę można realizować 
na  podstawie  przeprowadzonego  przetargu,  musiałaby  z  tej  grupy   powstać  spółka 
prawa handlowego, żeby mogła uczestniczyć w tym przetargu. Jako gmina nie mamy 
wysypiska śmieci,  mamy zakład który się tym zajmuje dlatego prawdopodobnie taka 
mała  spółka  nie  będzie  miała  żadnych  szans  na  to,  żeby  ten  przetarg  wygrać.  W 
związku z tym  chce dać szansę i bezpieczeństwo tej grupie, to bezpieczeństwo jest 
zawarte       w umowie sprzedaży  tej części zakładu w tzw. pakiecie socjalnym. Dlatego 
prosił radnych o przyjęcie tego, to nie jest rewolucja, to jest wymóg ustawowy, zmiana 
rzeczywistości  być może wyprowadzi już od przyszłego roku  tzw. dzikie wysypiska.
Następnie przystąpiono do głosowania wniosku radnego Salamona.
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Wniosek 5 głosami „za”, 12 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi” został odrzucony. 

Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawek 
w projektach uchwał w sprawie: 

1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011, 
2)   zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

Ad. 2
Protokół Nr X/11 z sesji w dniu 22 czerwca 2011 r. został przyjęty bez uwag, 16 głosami 
„za”, 3 „wstrzymującymi”. 

Ad. 3
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności od 22 czerwca do 2 września br. przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Uwag do treści sprawozdania nie zgłoszono. 

Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
 
1)   Komisja  Rewizyjna  -  Przewodniczący  radny  Jan  Pala  poinformował,  że 
posiedzenie  Komisji  miało  miejsce  30  sierpnia  br.  Ustalono  skład  komisji  do 
przeprowadzenia kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu.   

2) Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodnicząca 
radna Jolanta Szejka poinformowała, że komisja odbyła swoje posiedzenie 29 sierpnia 
br., w trakcie, której omówiła materiały na sesję Rady Miejskiej. W sprawach bieżących 
Komisja  jednogłośnie  podjęła  wniosek,  aby  zwrócić  się  do  Burmistrza 
o zabezpieczenie kwoty 10-20 tys. zł. dla organizacji pozarządowych ubiegających się 
o  fundusze  zewnętrzne,  jako  wkład  własny.  Omówiono  udział  przedstawicieli  gminy 
w Dożynkach Powiatowych. Zapoznano się z informacją na temat promocji   terenów 
inwestycyjnych  gminy,  obchodów  Dni  Dziedzictwa  oraz  utworzenia  uniwersytetu  III 
wieku.   

3)   Komisja  Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  –  Przewodniczący radny 
Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 30 sierpnia 
2011  r.  Zapoznano  się  z  projektami  uchwał  na  najbliższą  sesję.  Szerzej  omówiono 
projekt  uchwały  dotyczącej  dofinansowania  dzieci  uczęszczających  do  przedszkola 
językowego  w  Rybniku.  Sekretarz  G  i  M  szczegółowo  omówił  temat  reorganizacji 
Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych  oraz  temat  dotyczący  zmian  w  Programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem G i M Czerwionka-Leszczyny na lata 2008-
2012. Podjęto temat utworzenia Uniwersytetu III Wieku oraz temat działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w gminie.  Dyrektor  OPS wraz z  pracownikiem ośrodka omówiły 
projekty realizowane przez ośrodek. Wskazały na bardzo duże zainteresowanie takimi 
działaniami przez ludzi starszych i klientów OPS. Podczas posiedzenia wskazano także 
na problem mieszkańców związany  z Pogotowiem Ratunkowym, który dotyczy złego 
traktowania ze strony pracowników Pogotowia podczas wzywania karetki do chorego.

4)   Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  – Przewodniczący  radny  Arkadiusz 
Adamczyk  poinformował, że posiedzenie odbyło się 31 sierpnia br.  Komisja omówiła 
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i  zaopiniowała  pozytywnie  branżowy  projekt  uchwały.  Zapoznano  się  z  informacją 
dotyczącą realizacji budowy boiska „Orlik” i boiska w Dębieńsku. Ponowiono wniosek do 
Burmistrza o podjęcie  działań mających na celu,  do połowy marca 2012 r.,  kiedy to 
boisko  będzie  uruchomione,  przed  nowymi  rozgrywkami  aby  dokonać   zakupu 
niezbędnych sprzętów tj. bramki, piłkochwyty,  trybuny przenośne w ilości co najmniej 
100 plastikowych siedzisk. Omówiono  koncepcję szkolenia w zakresie piłki nożnej.

5) Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  –  Przewodniczący 
radny Grzegorz Płonka poinformował, że  posiedzenie Komisji odbyło się 29 sierpnia 
2011 r. Komisja omówiła i pozytywnie zaopiniowała branżowe  projekty uchwał. 
Członkowie Komisji zapoznali się z korespondencją skierowaną do Komisji:
1) pisma Pani Teresy Szewczyk dot.  mieszkania,
2)  pismo  Pana  Piotra  Piecha  dot.  zabudowania  dodatkowych   punktów  oświetlenia 
ulicznego na ul. Biskupa Pluty w Leszczynach,
3) pismo Rady Dzielnicy Czerwionka Centrum w sprawie prośby mieszkańców Stanowic 
– Podgrabiny  dot. odtworzenia ciągu komunikacyjnego w stronę Czerwionki.
Podjęto  wniosek  o  doprowadzenie  do  regulacji  prawnych  w zakresie  poruszania  się 
drogą techniczną przy autostradzie  w kierunku ul. Ściegiennego. 
Szeroką dyskusję wzbudziła sprawa realizacji porozumienia z Powiatem na realizację 
zadań drogowych i chodnikowych. Podjęto wniosek o zwołanie wspólnego posiedzenia 
z  powiatową  Komisją  Drogownictwa  w  celu  ustalenia  kolejności  realizacji  zadań  do 
końca kadencji.

6)  Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Prze-
wodniczący radny Artur Szwed poinformował, że Komisja odbyła  posiedzenie      w 
dniu 30  sierpnia 2011 r. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do tematyki zawartej      w 
porządku obrad dzisiejszej sesji Rady.  Przy udziale przedstawiciela działkowców omó-
wiono sprawy dot. zakazu palenia odpadów na terenie ogrodów działkowych. Zwracano 
się o przestrzeganie przez działkowców regulaminu ogrodów  mówiącego między innymi 
o  zakazie  spalania.  Szeroką dyskusję wzbudził  temat dot.  wykaszania poboczy dróg 
oraz nieużytków. Komisja poparła wniosek radnego R. Bluszcza                o utrzymywa-
nie we właściwym stanie dróg i poboczy dróg nr 924 i 925. 

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  –  Przewodniczący radny Ryszard Jonderko  poinformował,  że 
Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  29  sierpnia  br.  Komisja  omówiła  i  pozytywnie 
zaopiniowała branżowe  projekty uchwał. Omówiono temat możliwości ochrony prawnej 
remiz śródpolnych, które są bardzo cenne dla środowiska naturalnego. Ustalono, że nie 
można  podejmować  dodatkowych  uregulowań  w  tej  sprawie  uchwałami  Rady,  gdyż 
regulują  to  stosowne  ustawy.  Zwrócono  uwagę,  aby  w  przypadku  zaobserwowania 
nieprawidłowego  gospodarowania  tymi  terenami  zgłaszać  to  do  odpowiednich  służb. 
W sprawach bieżących członkowie Komisji zostali poinformowani  o pozyskaniu przez 
gminę dotacji na usuwanie azbestu z  budynków komunalnych. 

8)   Komisja Budżetu i Finansów – Wiceprzewodniczący radny Stanisław Breza 
poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  31  sierpnia,  na  którym  omówiono 
materiały przeznaczone na sesję oraz sprawy bieżące. Komisja szczegółowo zapoznała 
się  z  projektami  uchwał  finansowych omówionych przez Skarbnika  Gminy.  Wstępnie 
zapoznano  się  z  informacją  o  stanie  finansów  gminy  po  6  miesiącach.  Następnie 
poprosił Skarbnika o przedstawienie zmiany, która nastąpiła w projektach uchwał.
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Skarbnik  G  i  M poinformował,  że   zmiana  dotyczy  projektu  „Inkubator  Aktywności 
lokalnej  w  Czerwionce-Leszczynach”,  obejmuje  zarówno  projekt  w  sprawie  zamiany 
uchwały budżetowej jak i zmiany WPF.

          
9)  Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował,  że spotkanie miało  miejsce 
30 sierpnia br.  W pierwszym punkcie omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję, 
podjęto  zgłoszony  wcześniej  wniosek  o  wycofaniu  projektu  uchwały.  W  sprawach 
bieżących  zgłaszano  zapytania  o  sytuację  finansową  w  przedszkolach  i  szkołach 
podstawowych w zakresie zapłaty za media – kiedy będą zmiany w budżecie w tym 
zakresie. Pytano czy zmieniła się sytuacja kadrowa w Straży Miejskiej, gdyż mieszkańcy 
informują  o  małej  ilości  patroli.  Zgłaszano  pytania  o  termin  zakończenia  remontu 
Zespołu Szkół Nr 1 – czy będzie zachowany termin 1 września 2012 r. W związku z tym, 
iż nie będzie realizowany chodnik przy ul.  Ks. Pojdy,  pytano kto podjął  taką decyzję 
mimo  pozytywnej  opinii  komisji  powiatowej.  Zwrócono  się  po  raz  kolejny  o 
przeprowadzenie  wizji na skrzyżowaniu ulic Ks. Pojdy, Czereśniowa, A. Krajowej.

10)  Klub Radnych Przyjazna Gmina,  Przyjazny Powiat  –  Przewodniczący radny 
Marek Paluch poinformował, że nie było oficjalnego spotkania Klubu, jednak członkowie 
Klubu  chcieli  podziękować  za  rozważenie  i  uwzględnienie  determinacji  rodziców 
i  niektórych  radnych,  i  utworzenie  nowego  oddziału  w  Przedszkolu  nr  6  a  raczej 
utrzymanie  status  quo.  Nie  udało  się  tego  osiągnąć  w  Przedszkolu  Nr  10,  ale 
przynajmniej dla kolejnych 25 dzieci udało się znaleźć miejsce. 

11)  Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i  Autonomii  Śląska – Przewodniczący 
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu  odbyło się 31 sierpnia 
2011  r.  Omówiono  materiały  na  sesję.  W  sprawach  bieżących  omówiono  sytuację 
finansową gminy i funkcjonowanie oświaty.

Ad. 5 
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie:

1) pismo Burmistrza G i M w sprawie wprowadzenia projektu uchwały do porządku 
obrad oraz dokonania autopoprawek,

2) sprawozdanie Burmistrza odnośnie przeprowadzonych konsultacji  dot.  projektu 
uchwały w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLII/510/09  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia  27 listopada 2009 r. dotyczącej inkasa podat-
ku od nieruchomości  i podatku rolnego,

3) pismo Dyrektora  Biblioteki  Śląskiej  dotyczące działalności  Biblioteki  Publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach,

Aktualizacja porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 czerwca 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. 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,
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3) zmiany uchwały nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
27 listopada 2009r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego,

4)  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Katowicach informacji 
o kandydatach na ławników,

5)  przyjęcia  „Sprawozdania  za  2010  rok  z  realizacji  zaktualizowanego  Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 – 
2013 z perspektywą na lata 2014 -2017”,

6)  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Rybnik  dotyczącego 
pokrycia   kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola 
Językowego „Bim Bom”  w Rybniku,

7)  wprowadzenia  zmian  w  uchwale  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
Nr  XXV/250/08 z dnia  27 czerwca 2008 r.  w sprawie zatwierdzenia „Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na lata 2008 – 2012”,

8) reorganizacji  jednostki  organizacyjnej Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny – 
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych,

9)  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego   dla  części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1”  w  obszarze 
obejmującym  fragmenty  dzielnic  Czuchów,   Czerwionka  oraz  Dębieńsko 
w Czerwionce – Leszczynach,

10)  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości  gruntowej 
niezabudowanej.

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

10. Zakończenie. 

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący  RM  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 19 głosach „za”.

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

 Uchwała Nr XI/122/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 2011 
rok,  została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

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

 Uchwała  Nr  XI/123/11  w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.
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3)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  nr  XLII/510/09  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia  27 listopada 2009r. dotyczącej inkasa podatku od 
nieruchomości  i podatku rolnego, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XI/124/11  w  sprawie zmiany  uchwały  nr  XLII/510/09  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia  27 listopada 2009r. dotyczącej inkasa podatku od 
nieruchomości   i  podatku  rolnego,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało 
19 Radnych.

Przewodniczący  Zespół ds.  zaopiniowania   kandydatów  na  ławników,  którego 
zadaniem  jest  wypracowanie  i  przedstawienie  na  sesji  Rady  Miejskiej  opinii 
o  zgłoszonych  kandydatach,  w  szczególności  w  zakresie  spełniania  przez  nich 
wymogów określonych w ustawie poinformował, że Zespół zebrał się 7 lipca 2011 r.
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, pismem z dnia 28 kwietnia 2011r., poinformował 
o  ustalonej  przez  Kolegium  Sądu  Okręgowego  w  Gliwicach  liczbie  ławników 
wybieranych  przez  Radę  Miejską  w  Czerwionce-Leszczynach  do  poszczególnych 
sądów:
1) liczba ławników wybieranych do Sądu Okręgowego w Gliwicach
     a) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  1
     b) do orzekania w pozostałych sprawach -  3
2) liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Rybniku
     a) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  9
     b) do orzekania w pozostałych sprawach -11

Zgłoszeń  dokonało  17  kandydatów  (2  do  Sądu  Okręgowego,  15  do  Sądu 
Rejonowego). 
Po  przeanalizowaniu  zgłoszeń  czy spełniają  wymagania  formalne,  o  których  mowa 
w  art.  162  §  2–5  ustawy  z  dnia  27  lipca  2001  roku  -  Prawo  o  ustroju  sądów 
powszechnych,  Zespół stwierdził, że wszystkie zgłoszenia  zostały złożone w terminie 
oraz spełniają wymogi formalne. 
W związku z powyższym Zespół zwraca się do Rady  o podjęcie uchwały  w sprawie 
zasięgnięcia  o  tych  kandydatach  informacji  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji 
w Katowicach .

4) Do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego  Policji 
w Katowicach informacji o kandydatach na ławników, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XI/125/11 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego  Policji 
w  Katowicach informacji  o  kandydatach na ławników,  została  przyjęta  „jednogłośnie” 
przy 19 głosach „za”.

5)  Do projektu  uchwały  w sprawie przyjęcia  „Sprawozdania  za 2010 rok  z  realizacji 
zaktualizowanego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 -2017”, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XI/126/11  w sprawie  przyjęcia  „Sprawozdania  za  2010  rok  z  realizacji 
zaktualizowanego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 -2017”, została przyjęta 
„jednogłośnie” przy 19 głosach „za”.

6)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia 
z  Miastem  Rybnik  dotyczącego  pokrycia   kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci 
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mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego 
Przedszkola Językowego „Bim Bom”  w Rybniku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XI/127/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Rybnik dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji  udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola 
Językowego „Bim Bom”  w Rybniku, została przyjęta „jednogłośnie” przy 19 głosach 
„za”.

7)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  uchwale  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  Nr  XXV/250/08  z  dnia  27  czerwca  2008  r.  w  sprawie 
zatwierdzenia  „Programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2008 – 2012”, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XI/128/11  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  uchwale  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  Nr  XXV/250/08  z  dnia  27  czerwca  2008  r.  w  sprawie 
zatwierdzenia  „Programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  lata  2008  –  2012”,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  przy 
19 głosach „za”.

8)  Projekt  uchwały  w  sprawie  reorganizacji  jednostki  organizacyjnej  Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny – Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.

Radny Bogdan Knopik – w podobnej sytuacji będą wszystkie ościenne gminy, które nie 
mają wysypiska śmieci np. Ornontowice, czyli  stoją przed podobnym problemem, jak 
my? Jeżeli nie da się przekształcić tej części w spółkę prawa handlowego, czy jakaś 
inna forma przekształcenia jest możliwa?  To jest zadanie własne gminy. Będziemy stać 
przed takim tematem jak ustalanie podatku śmieciowego. Wejdzie na pewno duża firma 
prywatna,  która  będzie  obsługiwała  gminę.  Jaki  gmina  będzie  miała  wpływ  aby 
regulować  i  negocjować  ceny wywozu  nieczystości,  np.  z  podatku  mamy 1  mln.  zł, 
przyjdzie firma prywatna i stwierdzi, że za 1 mln. zł. tego nie zrobi, potrzebuje 1,2 mln. 
zł. Nad tym się  trzeba zastanowić, dlatego głosował o przesunięcie tematu o miesiąc, 
ale jeżeli otrzyma odpowiedź teraz, to dobrze. Podziela troskę o pracowników ale nurtują 
go  te  pytania.  Podatek  śmieciowy  był  już  w  niektórych  gminach  wprowadzony,  czy 
posiłkowano się ich doświadczeniami.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że intencją jest troska o pracowników, o ich bezpieczeństwo 
zatrudnienia po wejściu w życie tych przepisów. Dotąd była możliwość wprowadzenia 
podatku śmieciowego ale tylko w formie referendum. Teraz przepisy ustawy stanowią co 
należy zrobić.  Ustawa dała czas gminom aby do tego się  przygotować.  Warunki  do 
zrealizowania  otwartego  konkursu,  w  którym  będą  startowały  wszystkie  podmioty. 
Nie może to być zakład budżetowy. Warunki te będą ujęte w specyfikacji związanej ze 
śmieciami.  Może być  sytuacja  taka,  że  jedna firma będzie  obsługiwała   nasz  teren. 
Nie  wiadomo  jakie  będzie  obciążenie  jednego  mieszkańca.  Orzesze,  Ornontowice 
dotychczas  regulowały  gospodarkę  odpadami  na  zasadzie  umów  z  podmiotami 
zewnętrznymi,  te  gminy  nie  mają  swoich  zakładów.  Takiego  tematu  nie  ma,  służby 
komunalne są ale nie zajmują się wywozem odpadów. Rozumie dobre intencje aby dać 
więcej  czasu,  ale  czas  działa  na  niekorzyść.  Im  szybciej  ten  problem  zostanie 
rozwiązany,  tym większe  zabezpieczenie  dla  tych  pracowników,  większe  szanse,  że 
znajdą pracę w innych firmach.
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Radny  Bogdan  Knopik pytał  czy  firma  która  wygra  przetarg  nie  będzie  wywierać 
nacisku na wysokość podatku, chodzi  tu o rolę Rady Miejskiej. Czy jest zagrożenie, że 
firma nie zrobi tego za środki uzyskane z podatku.
Burmistrz G i M stwierdził, że raczej nie ma takiego zagrożenia. 42 tys. gmina, która ma 
swój zakład zajmujący się wywozem  śmieci, to jest jeszcze teraz intratny kąsek aby 
przejąć  tych  pracowników i  przejąć  umowy,  przejąć  rynek,  to  jest  nigdzie  niepisana 
korzyść dla zakładu który przejmie, nie wiadomo który – ten który da lepsze warunki. 
Gmina będzie ustalać warunki specyfikacji tego przetargu.   

Uchwała Nr XI/129/11 w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  –  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” przy 17 głosach „za”, 2 „wstrzymujących”.

9) Do projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego   dla  części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1” 
w obszarze  obejmującym fragmenty dzielnic  Czuchów,   Czerwionka oraz  Dębieńsko 
w Czerwionce – Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr XI/130/11  w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego   dla  części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1” 
w obszarze  obejmującym fragmenty dzielnic  Czuchów,   Czerwionka oraz  Dębieńsko 
w Czerwionce – Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” przy 19 głosach „za”.

10) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej  –  przedstawiła  Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydziału  Mienia 
i Geodezji.
Ilona  Cyroń  Naczelnik  Wydziału  Mienia  i  Geodezji poinformowała,  że  chodzi 
o nieodpłatne nabycie od Rzymskokatolickiej Parafii w Leszczynach fragmentu działki na 
urządzenie wyjazdu – łącznik ul. Ks. Pojdy z parkingiem przy Parafii. 
Przewodniczący wyraził  zadowolenie,  że  temat  zgłaszany  przez  radnych   jest 
realizowany. 

Uchwała  Nr  XI/131/11  w  sprawie  wyrażenie  zgody  na  nieodpłatne  nabycie 
nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  przy 
19 głosach „za”.

       Ad. 7
Informacja  nt.  bieżącej  działalności  Straży Miejskiej  została  przekazana  w  formie 
pisemnej, do której nie wniesiono żadnych pytań.

Ad. 8,9
Radny  Stanisław  Breza –  31  sierpnia  br.  spotkał  się  w  Stanowicach  komitet 
organizacyjny,  który  przygotował  uroczystość  konsekracji  kościoła   p.w.  św.  Jacka 
w Stanowicach. Na tym spotkaniu radny został upoważniony do zabrania głosu w tym 
temacie na dzisiejszej sesji. 23 sierpnia br. odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła 
p.w.  św.  Jacka  w  Stanowicach,  budowę  rozpoczęto  w  1999  roku  i  zakończono  po 
11 latach. W uroczystości poświęcenia udział  wzięli:  Metropolita katowicki  arcybiskup 
Damian Zimoń, arcybiskup Diecezji Lwowskiej Mieczysław Mokrzycki, Burmistrz Gminy 
i  Miasta Wiesław Janiszewski, delegacje z ościennych parafii i ok. 800 mieszkańców 
Stanowic. W imieniu komitetu organizacyjnego, który przygotował konsekrację kościoła, 
w  imieniu  ks.  Proboszcza  Eugeniusza  Durczoka  i  swoim  własnym  serdecznie 
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podziękował  władzom  gminy   a  w  szczególności  Burmistrzowi  Wiesławowi 
Janiszewskiemu,  Kierownictwu  ZDiSK,  MOK,  Policji  Straży  Miejskiej,  OSP  oraz 
wszystkim  służbą,  które  pomagały  w  przygotowaniach  i  sprawnym  przebiegu 
uroczystości. Podziękował wszystkim za pomoc i zaprosił do kościoła.
Radny Bogdan Knopik – 2 miesiące temu zgłosił interpelację w sprawie  nawierzchni 
ul. Kałuży  w Dębieńsku, po spotkaniu w terenie okazało się, że nie jest to temat PW i K 
ale ZD i SK. Prosiłby aby ustalenia poczynione na tym spotkaniu wykonać. Podziękował 
za  wykonane przez ZD i  SK  remonty dróg. Podziękował  również za zlikwidowanie 
dzikiego wysypiska  przy ul.  Kołłątaja. Poinformował, że przekazał do Wydz. RG i M 
pisma  mieszkańców   dot.  dostosowania  komunikacji  do  potrzeb,  a  szczególności 
skorygowania białych plam tj. okresów kiedy w stronę Dębieńska Starego nie kursuje 
żaden autobus – chodzi o linię 311 b. Zaprosił na dożynki w Dębieńsku, które odbędą się 
jutro tj. 3 września br.  
Przewodniczący dodał, że w 2 tygodnie temu złożył pismo do  Burmistrza z sugestiami 
dot. komunikacji. Wyraził nadzieję, że będzie odpowiednia liczba autobusów i młodzież 
będzie mogła dojechać do szkół.
Radny Grzegorz Płonka  zwrócił uwagę na brak odpowiedzi w zgłaszanych sprawach – 
remonty ZS nr 1 i  porozumienia.  Zgłosił  pytanie w związku ze zbliżającą się zimą – 
co z rozbudową siedziby ZDiSK przy ul.  Polnej,  czy będą zagwarantowane godziwe 
warunki dla pracowników?
Radna Stefania Szyp podziękowała za zabudowanie wiaty na przystanku Czuchów –
sklep,  o  co  występowała  wspólnie  z  mieszkańcami.  W miar  możliwości  zwróciła  się 
o ustawienie podobnej wiaty na przystanku Czuchów - granica.
Radny Ryszard Bluszcza podziękował wszystkim którzy przyczynili się do organizacji 
dożynek  w  sołectwie  Szczejkowice.  Powtórzył  wniosek  zgłoszony  na  posiedzeniu 
Komisji  dot.  utrzymywania we właściwym stanie poboczy i  nawierzchni dróg nr 924 i 
925.
Alojzy  Stawinoga  Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czuchów podziękował  za 
dokończenie realizacji wieloletniej inwestycji jaką była budowa parkingu w Czuchowie. 
Na jej zakończenie zabrakło ok. 19 tys. zł. w związku z tym podjęto decyzje w formie 
uchwały o przekazaniu tych środków z budżetu roku przyszłego.
Roman  Cop  Przewodniczący  Rady  Dzielnicy  Czuchów zgłosił  wniosek  aby  na 
stronach BIP były dostępne również protokoły z posiedzeń Komisji  Rady.  Zwrócił  się 
o ustawienie dwóch betonowych koszy na przystankach w Czuchowie.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że parokrotnie kosze zostały ustawione ale po 2,3 
dniach zostały skradzione. Sama zawiozła taki kosz na przystanek Czuchów – granica, 
który po 3 dniach został skradziony.
Radny Ryszard Jonderko pytał na czyj wniosek została podjęta uchwała  w sprawie 
uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej   i wyrównania 
dopłat rolniczych dla Polski.
Radny Marek Paluch w związku z tym, że projekt dot.  osiedla Familoki  nie uzyskał 
dofinansowania,  złożono  odwołanie,  pytał  na  jakim  etapie  są  te  procedury.  Pewne 
zadania dot. dróg, skwerów nie były realizowane ze względu na możliwość  otrzymania 
środków z  zewnątrz.   Prosił  Burmistrza  aby w  przypadku  kiedy  dofinansowania  nie 
będzie, spotkać się z Radą Dzielnicy Czerwionka Centrum, aby wspólnie ustalić niektóre 
zadania. 
Radny Waldemar  Mitura zwrócił  się  o  przekazywanie  radnym  tematów drażliwych, 
które są podejmowane na sesji z miesięcznym wyprzedzeniem, aby był czas się z nimi 
zapoznać.  Poruszył potrzebę zabudowania oświetlenia na targowisku w Leszczynach 
w  celu  poprawy bezpieczeństwa  mieszkańców,  temat  był  już  zgłaszany.  Środki  były 
zapisane w projekcie budżetu, jednak w budżecie to zadanie nie znalazło się. Prosił aby 
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w budżecie 2012 r. znaleźć na to zadanie środki. Kolejne pytanie dotyczyło informacji 
przekazywanych ze strony rodziców dzieci przedszkolnych, iż za późniejsze odebranie 
dziecka  muszą  płacić  karę.   Zwrócił  uwagę  na  potrzebę  zajęcia  się  newralgicznym 
tematem dla dwunastotysięcznych Leszczyn, jakim jest remont chodników.  Podziękował 
dyrektorowi Łucowi za budowę małego parkingu. 
Radny Józef Szczekała w związku z tym, że od zmierzchu, nocą nie świecą wszystkie 
lampy w Czerwionce przy ulicach - Furgoła, Parkowej, 3 Maja, pytał czy jest to związane 
z oszczędnościami.
Burmistrz  G  i  M wyjaśnił,  że  modernizacja   oświetlenia  w  gminie  dobiega  końca, 
prowadzone są prace regulacyjne i tego efektem mogą być wyłączenia. Żadnych decyzji 
o oszczędnościach nie podejmował. Oszczędności pojawią się po modernizacji, przez 
36  miesięcy  opłaty  będą  takie  same  ale  po  tym  okresie  powinny  się  zmniejszyć. 
Kto  podjął  decyzję  o  remoncie  chodnika  w  Palowicach  i  Książenicach  a  nie 
w Leszczynach – gdyby zrobiono na odwrót, to zarzut byłby z drugiej strony. Być może 
porozumienie   spisano  nieszczęśliwie,  być  może  mógł  być  pkt  3  –  chodnik  przy 
ul.  Ks.  Pojdy w Leszczynach,  ale  z  uzyskanych informacji  wynikało,  że możliwa jest 
realizacja dwóch zadań. Od paru lat  prowadzony  jest remont chodnika w Książenicach, 
cyklicznie zajmowany jest pas drogi, robiona dokumentacji itp., to są dodatkowe koszty. 
Dlatego uważa,  że  zadanie  trzeba  zrobić  do  końca.  Zadanie  w  Palowicach też  jest 
robione od kilku lat, w międzyczasie pojawiła się inna koncepcja realizacji, przyjęta przez 
mieszkańców i jest to realizowane. Jeżeli zostaną środki to można je przeznaczyć na 
chodnik  w  Leszczynach.  Po  gospodarsku  byłoby  jednak  coś  innego,  dziś  podjęto 
uchwałę, że dla poprawy bezpieczeństwa niezbędna jest realizacja wyjazdy z parkingu 
kościoła, być może to zadanie jest ważniejsze. A dopiero w 2012 r., za jednym razem 
wyremontować chodnik. Jeżeli chodzi o remont starego budynku w Zespole Szkół Nr 1, 
to chciałby aby 1 września 2012 r.  dzieci  przeszły z obiektów kościelnych do szkoły. 
W obszarze oświaty jest największy deficyt, różnica między subwencją a ponoszonymi 
kosztami to jest 8 mln. zł., tyle gmina dopłaca. Nie ma żadnego zagrożenia związanego 
z  bieżącym  utrzymaniem  placówek.  I  wszystkie  dzieci  będą  korzystały  z  posiłków 
przygotowanych w szkołach i przewożonych do placówek gdzie nie ma kuchni. 
Radny Bernard Strzoda stwierdził,  że remont chodnika w Palowicach jest  najdłużej 
trwającym remontem, trwa już od 2005 r. W międzyczasie tą drogą szedł objazd i przez 
3  lata  nawierzchnia  została  zdewastowana,  stąd  potrzeba wymiany nawierzchni  aby 
funkcjonowało  wykonywane  przy  remoncie  chodnika  odwodnienie.  W  tym  roku 
planowane jest wykonanie dokumentacji a  następnie realizacja.  
Roman  Cop podziękował  za  jasno  przedstawioną  informację  na  temat  obiadów 
w Czuchowie,  był  duży  zamęt  wśród  rodziców,  skąd  te  obiady będą.  Ta  informacja 
uspokaja, że obiady będą pochodziły ze szkoły,  a nie od jakiegoś prywaciarza, który 
będzie chciał 10 zł za obiad. Zwrócił się o przekazanie informacji rodzicom. 
Burmistrz  G  i  M poinformował,  że   projekt  dotyczący  rewitalizacji  familoków 
w  Czerwionce  był  na  5  miejscy,  zabrakło  pół  punktu.  Odwołano  się  od  tej  decyzji, 
odwołanie zostało uwzględnione, teraz należy czekać na skutki odwołania. 
Przewodniczący poinformował,  że kolejna sesja Rady odbędzie się prawdopodobnie 
7 października 2011 r.  

Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział 
i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono. 
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Protokołowała:
Alina Kuśka

Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) dr inż. Marek Profaska 
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