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

w dniu 30 września 2011 r.,w dniu 30 września 2011 r.,

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kulturyktóra odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury

w Czerwionce-Leszczynachw Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  radny Marek Profaska  dokonał  otwarcia  XII  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 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 XI/11 z sesji w dniu 2 września 2011 r. został przyjęty bez uwag, 15 głosami 
„za”, 2 „wstrzymującymi”. 

Ad. 3
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności od 2 września do 30 września br. przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  Wiesław  Janiszewski szerzej 
omówił  temat komunikacji  miejskiej  oraz przedstawił  możliwość powstania na terenie 
gminy tablic informacyjnych, na których będą zamieszczane rozkłady jazdy jak również 
informacje dotyczące gminy. 
Poinformował,  że  na  bieżąco  uwzględnia  się  uwagi  dotyczące  rozkładów  jazdy 
komunikacji  miejskiej.  Większość postulatów została uwzględniona. Burmistrz postara 
się uwzględnić wszystkie wnioski zbiorowe. 
Istnieje problem z linią 194. Przede wszystkim jest  to problem ustawowy.  Gmina nie 
może  należeć  do  dwóch  związków  komunikacyjnych.  Gmina  Czerwionka-Leszczyny 
należy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Organizatorem linii 194 jest KZK 
GOP. Nowe przepisy mówią, że komunikacja może odbywać się w obszarze gmin, które 
tworzą dany związek. Aktualnie pracuje się nad rozwiązaniem tego problemu. 
W tym temacie odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z szefem KZK GOP Dyrektorem 
Urbańczykiem. Kolejne spotkanie odbędzie się z Marszałkiem Województwa Śląskiego, 
gdzie prawdopodobnie kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska w imieniu mieszkańców Dębieńska 
podziękował  panu  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  za  realizację 
wniosków związanych z komunikacją na terenie Dzielnicy.
Radny Józef Szczekała nawiązując do tematu komunikacji miejskiej poinformował, że 
w budżecie gminy znajduje się określona dotacja dla MZK. Zwrócił uwagę, iż wysokość 
dotacji w kolejnych latach sukcesywnie wzrasta. Radny pyta czy wzrost dotacji wiąże się 
ze wzrostem świadczonych usług? Na przyszłą  sesję  prosi  o  przedstawienie analizy 
wydatków związanych z dotacją.
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Wiesław  Janiszewski, w  odpowiedzi,  przypomniał,  że 
gmina Czerwionka-Leszczyny należy do MZK. Przynależność do związku powoduje, że 
przewozy są tańsze. Gmina Czerwionka-Leszczyny jest 3-cia pod względem obsługi  
w  tym  związku,  do  którego  należy  12  gmin.  Największą  część  dotacji  pochłania 
organizacja linii 194. Gmina Czerwionka-Leszczyny płaci za wozokilometr w KZK GOP 
jako  gmina  poza  członkowska.  Aktualnie  stawka  płacona  jest  jako  stawka  członka 
oczekującego. Nie jest to jeszcze najwyższa stawka.
Do grudnia 2011 r. funkcjonujemy na mocy umowy między MZK i KZK GOP. Przyszłe 
spotkanie z Marszałkiem ma dać odpowiedź czy istnieje formuła prawna, która pozwoli 
na  funkcjonowanie  tej  linii.  Tą  organizacją  transportu  zajmowalibyśmy  się  tylko  do 
granicy ze Szczygłowicami.

Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
 
1)  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Jan Pala poinformował, że Komisja 
zgodnie ze swoim planem kontroli, przeprowadziła kontrolę w Biurze Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny.  Podczas  kontroli  nie 
podjęto  żadnych  wniosków.  W  dniu  27  września  wyznaczono  Zespół  Kontrolny  do 
kontroli, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Stanowicach.    

2) Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodnicząca 
radna Jolanta Szejka poinformowała, że komisja odbyła swoje posiedzenie 26 września 
br.,  w  trakcie,  której  omówiła  materiały na sesję  Rady Miejskiej.  Pani  Teresa Bierza 
omówiła  działania  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Rybniku  oraz  Lokalnego  Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach. Pani Dyrektor podziękowała 
za  utworzenie  punktu  w  Czerwionce-Leszczynach.  Utworzenie  punktu  ułatwiło 
pracodawcom  kontakt  z  mieszkańcami  z  terenu  gminy.  W  sprawach  bieżących 
poruszono  następujące  tematy:  udział  Sołtysów  w  Forum  Sołtysów  Woj.  Śl.  
w Katowicach, realizację kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  w  ramach  Projektu  „Czerwionka-Leszczyny.  Złoża  sukcesu”, 
Przedmiotem kampanii jest promocja 11 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 
66  ha,  zapisanych  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  jako  lokalne  strefy 
aktywności gospodarczej, tereny usług sportu i rekreacji, tereny usługowe, tereny usług 
centrotwórczych oraz tereny przemysłowe. Poinformowała również o udziale w targach 
promocyjnych w Monachium od 3 października, 9 października odbędzie się Europejski 
Tydzień Regionów i Miast w Brukseli. 
Komisja  chciała  serdecznie  podziękować  osobom  zaangażowanym  w  organizację 
chociażby wspomnianej Konferencji.
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3)  Komisja   Zdrowia,  Rodziny  i  Polityki  Społecznej   –   Przewodniczący radny 
Henryk Dyrbuś poinformował, iż Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 27 września 
2011 r.
Podczas posiedzenia Komisji zapoznano się z projektami uchwał na najbliższą sesję.  
W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia przedstawiła problem 
szczepień dzieci przeciw Meningococom.
Komisja  podjęła  wniosek w  sprawie  wprowadzenia  do  Budżetu  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2012  kontynuacji  profilaktycznych  szczepień  dzieci 
przeciw Meningococom na okres 3 lat.
Pani Celina Cymorek – Dyrektor OPS omówiła sprawę bezrobocia w gminie i projekty 
realizowane przez ośrodek.
4)  Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  – Przewodniczący  radny  Arkadiusz 
Adamczyk  poinformował,  że  posiedzenie  odbyło  się  28  września   br.   w  sprawach 
bieżących  Komisja  przeanalizowała  projektowane  wydatki  do  budżetu.  Planowane 
wydatki  remontowe  MOSIR  na  kwotę  169  tyś  złotych  oraz  planowane  zadania 
inwestycyjne na kwotę 240 tyś. złotych. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować 
w/w wydatki do budżetu na rok 2012. Omówiono również planowane wydatki remontowe 
w MOK na rok 2012 na kwotę 102 tyś złotych. Komisja również te zadania pozytywnie 
zaopiniowała w sprawie wprowadzenia do budżetu na rok 2012. 
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekty  uchwał  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu  najemcy  (dotyczy  SP3
i ZSnr1), jak również ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała  również  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu 
Współpracy  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi 
oraz innymi  podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego na 2012 rok 
przy tym temacie przeprowadzono dyskusję, w trakcie której Komisja podjęła wniosek o 
ujęcie   
w budżecie GiM Czerwionka-Leszczyny na 2012 r. zwiększenia środków z 115 tyś. na 
130 tyś. złotych w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność  pożytku  publicznego  na  2012  rok.  Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Projekt wywołał 
dyskusję  zarówno  na  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  jak  i  na  Komisji  Budżetu  
i  Finansów.  Radni  byli  jednogłośni  co do  tego,  że  nie  można wiecznie  dokładać do 
oświaty  i  ratować  oświatę  w  dzisiejszym  kształcie.  Wydatki  na  wynagrodzenia 
nauczycieli  są  znaczne  i  wciąż  trzeba  do  nich  dokładać.  Dyskusja  zakończyła  się 
decyzją o organizacji specjalnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, gdzie 
wezmą udział wszyscy radni. Komisja oczekuje, że władze gminy przedstawią konkretne 
propozycje kompleksowych zmian w oświacie, co będzie się wiązać ze zmniejszeniem 
etatów nauczycieli, gdyż to jest największym obciążeniem dla budżetu gminy jeśli chodzi 
o  wydatki  oświatowe.  Trzeba  przeprowadzić  działania,  aby  sytuacja  podejmowania 
decyzji  o  emisji  obligacji  na pokrycie  wydatków bieżących  związanych z oświatą  nie 
miała  już wiecej  miejsca.  Przewodniczący zaprosił  wszystkich  radnych na spotkanie, 
którego termin w najbliższym czasie zostanie wyznaczony.

5) Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  –  Przewodniczący 
radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 września 
2011 r. Komisja omówiła branżowe  projekty uchwał tj.: 
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1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ zmiany w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 

22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W sprawach bieżących zgłaszano sprawy dotyczące potrzeb remontowych w zakresie 
dróg. 
Szeroko omówiono sprawę komunikacji. Uzyskano informację, że w najbliższym czasie 
odbędzie  się  spotkanie  przedstawicieli  Urzędu  z  MZK  i  KZK  GOP  w  sprawie 
skorelowania kursów.

6)Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
27 września 2011 r. 
Komisja omówiła branżowe  projekty uchwał tj.: 

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

Z-ca  Komendanta  Policji  przedstawił  informację nt.  stanu bezpieczeństwa  na terenie 
gminy.  Szczególnie  zajęto  się  sprawą dewastacji  urządzeń zabawowych  na placach 
zabaw oraz urządzeń sportowych w parku, w Leszczynach.
Przedstawiciel Policji apelował, aby zgłaszać każdy przypadek wandalizmu i dewastacji, 
można tego dokonać również anonimowo nie podając swoich danych. Zwracano uwagę, 
że dobrą formą zabezpieczenia takich terenów jest  monitoring. Przykładem tego jest 
plac zabaw w Szczejkowicach, gdzie taki monitoring zamontowano, koszt to ok. 1 tys. zł. 
Podjęto wniosek, aby sołectwa i dzielnice w miarę możliwości przeznaczyły swoje środki 
na instalację monitoringu na placach zabaw położonych na swoim terenie.
W  sprawach  bieżących  m.in.  zwracano  uwagę,  aby  powiadamiać  sołtysów  
i  przewodniczących  rad  dzielnic  o  spotkaniach,  wizjach  itp.,  które  mają  miejsce  na 
terenie danej miejscowości. Zgłaszano potrzeby w zakresie dodatkowego oświetlenia, 
remontów dróg itp. 

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że 
posiedzenie Komisji odbyło się 26 września 2011 r. 
Komisja  zapoznała  się  z  projektem uchwały  w sprawie  zmiany Uchwały  Budżetowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011.
Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie 
zgłoszono.
W sprawach bieżących poruszano kwestie dot. realizacji kanalizacji na terenie gminy, 
szczególnie w zakresie terenów sołectw. Komisja zwróciła się o przygotowanie w tym 
temacie informacji na kolejne posiedzenie. 
Omówiono sprawę dot.  zanieczyszczeń  emitowanych  do powietrza  przez  Koksownię 
Dębieńsko oraz uciążliwości z tym związanych dla mieszkańców Czuchowa, jak również 
innych miejscowości.
Komisja podjęła wniosek o zaproszenie na kolejne posiedzenie dyrektora Koksowni oraz 
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuchów.

8)Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 
poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się 28 września 2011 r. 
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Następnie 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,
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. W trakcie przedstawiania przez Skarbnika 
Gminy  i  Miasta  projektów  uchwał  podjęto  szeroką  dyskusję  na  temat  wydatków  
i dochodów Gminy. 
Burmistrz  GiM  Czerwionka-Leszczyny  Wiesław  Janiszewski  zaapelował  do  Komisji  
o podjęcie szybkiej decyzji i zdecydowanych kroków w sprawie reorganizacji szkół.
W  trakcie  posiedzenia  podjęto  wniosek  o  zwołanie  spotkania  wszystkich 
przewodniczących  Komisji  Rady  w  celu  ustalenia  koncepcji  reorganizacji  szkół  
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W dalszej części obrad Skarbnik GiM przedstawił  pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w sprawie  przedstawienia  informacji  o  przebiegu wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze  2011 r.

          
9)  Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Wiceprzewodniczący  radny  Stanisław  Breza poinformował,  że  spotkanie  miało 
miejsce 27 września br. Na posiedzeniu podjęto dyskusję nad dwoma sprawami: 
omówienie  projektu  uchwały,  tj.  zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011 oraz omówienie informacji z przebiegu wykonania 
budżetu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  za  pierwsze  półrocze  2011r.  Klub 
sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. przyjął  pozytywnie, 
jeżeli natomiast chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011, Klub przyjął ją z wielkim niepokojem, gdyż 
deficyt budżetu obecnie wynosi ok. 7 mln złotych. Klub uważa, iż tak wielkie zadłużenie 
gminy  nie  powinno  mieć  miejsca.  Ze  względu  na  to,  iż  trzeba  zapewnić  płynność 
finansową gminy Klub rozumie, że nie ma innego sposobu jak wypuszczenie obligacji na 
sumę  4  mln  złotych.  Podjęto  decyzję,  iż  nie  będzie  dyscypliny  głosowania  nad 
projektami  uchwał  i  każdy  radny  będzie  głosował  według  własnego  sumienia. 
Wiceprzewodniczący Klubu wyraził  wolę  uczestnictwa  w spotkaniu  mającym na celu 
dyskusję nad reorganizacją szkół.

10)  Klub Radnych Przyjazna Gmina,  Przyjazny Powiat  –  Przewodniczący radny 
Marek  Paluch  pragnie  poinformować  o  uczestnictwie  w  spotkaniu  wszystkich 
Przewodniczących Klubów, które odbyło  się na zaproszenie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej  pana  Marka  Profaski.  Na  spotkaniu  poruszono  temat  oświaty.  Pragnie 
przedyskutować temat oświaty z wszystkimi radnymi, pracownikami Burmistrza w celu 
znalezienia kompromisu. Klub deklaruje pełną wolę współpracy w tym temacie.

11)  Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i  Autonomii  Śląska – Przewodniczący 
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 29 września 
2011 r. Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję oraz sprawy bieżące. 
W sprawach bieżących zostały szeroko poruszone sprawy związane z oświatą.  Klub 
radnych  jednogłośnie  stwierdził,  że  wielkim  błędem  było  nieuchwalenie  uchwał 
dotyczących zmian w oświacie na sesji  marcowej. Gdyby te uchwały zostały przyjęte 
dzisiaj rozmawiano by o kredycie w wysokości ok. 2 mln. złotych a nie 4 mln. złotych. 
Klub radnych zdecydował, że głównym założeniem powinno być nielikwidowanie szkół. 
Klub przyjął wniosek o przygotowanie materiałów, które by jednoznacznie stwierdzały  
o możliwości funkcjonowania oświaty w trzech wariantach :
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Pierwszy  wariant  dotyczyłby  jednej  szkoły  podstawowej  dla  całej  gminy  z  filiami  we 
wszystkich dzielnicach i sołectwach, jednego gimnazjum dla całej gminy również z filiami 
we wszystkich dzielnicach i sołectwach, to samo dotyczyłoby przedszkoli.
Drugi wariant dotyczyłby podziału gminy na 3 okręgi, jeden okręg szkoły podstawowe: 
Czerwionka,  Dębieńsko,  Czuchów.  Drugi  okręg   szkoły  podstawowe:  Leszczyny  
i Książenice, trzeci okręg to szkoły wiejskie, to samo z gimnazjami i przedszkolami.
Trzeci wariant dotyczyłby zwolnienia obwodów szkolnych i stworzenia jednego obwodu 
szkolnego dla całej gminy.
Po przygotowaniu tych materiałów i deklaracji Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury  i  Sportu  Arkadiusza  Adamczyka  Klub  Radnych  na  pewno  weźmie  udział  
w spotkaniu, którego tematem będzie reorganizacja szkół.

Przewodniczący  rady  Marek  Profaska,  poinformował,  iż  19  września  odbyło  się 
spotkanie  wszystkich  przewodniczących  klubów,  gdzie  rozmawiano  o  sytuacji 
budżetowej  gminy  jak  również  nad  sytuacją  finansową  oświaty.  Przekazano  pytania 
dotyczące tych sytuacji na piśmie Panu Burmistrzowi. Przewodniczący Rady zwrócił się 
do  przewodniczących  klubów  o  dyskusję  nad  wypracowaniem  optymalnego  modelu 
kompleksowych zmian funkcjonowania oświaty. 

Burmistrz GiM Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski stwierdził, iż poprzednie 
wypowiedzi są sugestią, aby przyjąć uchwałę o emisji obligacji komunalnych. Stwierdził, 
iż informacje, które radni chcą uzyskać na temat oświaty od Wydziału są informacjami 
ogólnodostępnymi.  Prosi  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  o  uczestnictwo  w  każdym 
spotkaniu dotyczącego oświaty.  Prosi radnych o wzięcie na siebie odpowiedzialności. 
Problemy związane z wejściem w życie nowej ustawy o finansach, iż wydatki bieżące 
nie mogą być wyższe niż dochody bieżące zostały podzielone na wszystkie jednostki  
w gminie. Burmistrz prosi o zwrócenie uwagi, iż dzisiaj występuje o przyjęcie uchwały 
dotyczącej obligacji tylko w jednym obszarze – obszarze oświaty. Pozostałe obszary, tj. 
jednostki organizacyjne gminy wraz z Urzędem zostały na tyle zrestrukturyzowane, że 
w tym obszarze nie ma tzw. dziury budżetowej. Przypomina o prośbie Burmistrza do 
radnych na sesji wiosennej, aby podyskutować nad oświatą, aby od września br. szkoły 
mogły funkcjonować w nowej postaci. Powiedziano ”nie”. W obszarze oświaty jest ok. 
700 etatów na 1200 pełnych  etatów w gminie.  Burmistrz  poinformował,  iż  nie  może 
dopuścić do tego, aby nauczyciele nie dostali wypłat ostatniego dnia grudnia, bo to się 
wiąże  z  tym,  że  nie  dostaliby  pensji  na  święta.  Burmistrz  powiedział,  iż  szeroka 
platforma  porozumienia,  która  dzisiaj  się  nawiązała  jest  dzisiaj  bardzo  potrzebna, 
ponieważ nie ma możliwości  oszczędności,  jeżeli  nie będzie jej  w obszarze oświaty. 
Poinformował,  iż 29 września odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi,  gdzie 
Burmistrz  poinformował,  iż  należy  wyperswadować  nauczycielom,  że  jeżeli  danego 
przedmiotu  będzie  tylko  14  godzin,  to  nauczyciel  nie  będzie  miał  18  godzin,  czyli 
pełnego etatu. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za politykę zatrudnieniową i takich 
informacji  udziela  swoim  pracownikom.  Burmistrz  apeluje  do  radnych,  aby  przyjęli 
uchwałę o emisji obligacji, aby dać gwarancję sfinansowania potrzeb szkoły.

Radny  Bogdan  Knopik stwierdził,  iż,  z  materiałów,  które  mu  udostępniono
 i z wiadomości otrzymanych ze szkół, wynika, że oszczędności w szkołach wyniosły ok. 
2  mln.  złotych,  więc  prosi,  aby  nie  mówiono,  że  tylko  w  sferze  oświaty  nie  było 
oszczędności. Pyta czy istnieje możliwość, aby w szkołach nie było żadnych zmian?

Burmistrz GiM poinformował,  że propozycje,  które padły wcześniej  są to propozycje 
Przewodniczącego Rady i podlegać będą dyskusji. Informuje również, że w szkołach nie 
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było  jeszcze  tzw.  rozwiązań  „miękkich”,  które  przeprowadzono  we  wszystkich 
jednostkach gminy. Są to takie rozwiązania, gdzie kosztem niedużej grupy można dać 
bezpieczeństwo większej części. To jest może nie najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, 
ale najlepsze w obecnej sytuacji. Sytuację oświaty pozostawiono bez zmian. Burmistrz 
poinformował,  że proponowana reorganizacja nie dotknęła obszarów wiejskich, gdyż  
na  przestrzeni  lat  na  wsiach  zrobiono  najwięcej,  jeśli  chodzi  o  racjonalizację 
zatrudnienia.  Zamknięto  przedszkole  w  Palowicach,  Stanowicach,  Szczejkowicach, 
Książenicach. Wtedy nauczyciele tracili  etaty.  Dzisiaj  te placówki  dobrze funkcjonują. 
Zdaniem Burmistrza GiM reorganizację trzeba robić tylko tam, gdzie jest to możliwe. 
Zespół szkół jest najlepszą formułą, gdyż pozwala zatrudniać nauczycieli między dwoma 
szkołami.  Szukamy  najlepszego  rozwiązania  dla  specyfiki  naszej  gminy.  Burmistrz 
zadeklarował,  iż  nie  zastosuje  drastycznych  zmian  w  szkołach,  jeżeli  okaże  się,  iż 
rozwiązania „miękkie” dadzą oszczędności. 

Radny Bogdan Knopik zapytał czy przyszłoroczny budżet obliguje do tego, aby zmiany 
w oświacie zaistniały w tej chwili. Jego zdaniem, aby coś dobrze wypracować potrzebna 
jest  większa ilość czasu.  Prosi,  aby decyzja,  która zostanie podjęta,  była  rozłożona  
w czasie.

Burmistrz GiM. W marcu następuje organizacja szkoły. Do lutego mamy czas żeby,  
na zmiany we wrześniu, wszystko przygotować. Trzeba działać jak najszybciej, gdyż  
w  niektórych  obszarach  można  działać  już  od  stycznia.  Kompleksowe  rozwiązanie 
nastąpi od 1 września 2012 r. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej powiedział,  że  koszty  społeczne  w  tym  wypadku 
powinny rozkładać się równomiernie w całej gminie.

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

1) pismo podsumowujące kolejną edycję kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,
2) e-mail  Pani  Marii  Kala  dot.  braku  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych

w  Rocznym  Programie  Współpracy  Gminy  i  Miasta  z  organizacjami 
pozarządowymi.

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 18 głosach „za”.

1)   Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmian  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,  uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/132/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 2011 
rok, została przyjęta 17 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
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2) Do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
 i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

 Uchwała Nr XII/133/11  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 18 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.

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

Uchwała  Nr  XII/134/11  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

4) Przed przystąpieniem przez Radę Miejską do wyboru ławników Rada Miejska przystą-
piła do powołania 3 – osobowej Komisji Skrutacyjnej. Przedstawiono kandydatury radne-
go Pana Stanisława Brezy, radnego Pana Edwarda Kucharczyk i radnego Pana Artura 
Szwed.

Skład  Komisji  Skrutacyjnej  w  w/w  składzie  został  przyjęty  16  głosami  „za”,  
3 „wstrzymującymi”. 

Następnie Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Radny 
Pan Henryk Dyrbuś przedstawił opinię w/w Zespołu:
Zespół  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na  ławników,  którego  zadaniem  było 
wypracowanie  i  przedstawienie  na  sesji  Rady  Miejskiej  opinii  o  zgłoszonych 
kandydatach,  dokonał  analizy  zgłoszeń  kandydatów na  ławników na  posiedzeniach  
w  dniach:  7  lipca  i  20  września  2011  r.  pod  kątem  spełnienia  przez  kandydatów 
wymogów ustawowych określonych w art. 158 i art. 159 ustawy. Zespół szczegółowo 
przeanalizował  także informację  z  dnia  8  września 2011 r.  Komendanta Wojewódzki 
Policji w Katowicach, która wpłynęła na wniosek Rady Miejskiej zawarty w uchwale Nr 
XI/125/11  w  sprawie  zasięgnięcia  od  komendanta  wojewódzkiego  Policji  informacji  
o kandydatach na ławników. Zespół stwierdził, że wszystkie zgłoszenia zostały złożone 
w  terminie  oraz  spełniają wymogi  formalne. Stwierdzono  również,  że  spełnione  są 
wymogi  określone w art.  158. § 1 ustawy,  jak również opierając się na informacjach 
zawartych w zgłoszeniu,  w tym szczególnie  w karcie zgłoszenia,  że kandydatów nie 
dotyczą okoliczności, o których mowa w art. 159 ustawy. Tym samym Zespół pozytywnie 
opiniuje wszystkie zgłoszenia i tę opinię przedkłada Radzie. 
W  dalszej  części  Radca  Prawny  pan  Aleksander  Żukowski  przedstawił  zasady 
głosowania.
Następnie członkowie Komisji  Skrutacyjnej sprawdzili  urnę do głosowania, członkowie 
rozdali karty do głosowania wszystkim radnym.
Po tych czynnościach Rada Miejska przystąpiła do tajnego głosowania. 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej obliczyli głosy.
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  radny  Stanisław  Breza  odczytał  protokoły  
z głosowania na ławników.
W wyniku tajnego głosowania ławnikami wybrani zostali: 
- do Sądu Rejonowego w Rybniku

1. Barteczko Urszula
2. Jaroszek Grażyna
3. Jagodzińska-Witylak Tamara
4. Malcherczyk Iwona
5. Marciniak Bożena
6. Mura Katarzyna
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7. Pająk Danuta
8. Szachniewicz Zofia

w tym do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
1. Franek Andrzej
2. Gorol Teresa
3. Jasiak Gabriela
4. Ławnik Urszula
5. Maniszewski Mariusz
6. Strzelecka Grażyna
7. Szymała Teresa

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach
1. Adamczyk Krystian

w tym do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2. Makowski Jacek

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny pan Stanisław Breza Przedstawił Uchwałę 
Nr XII/135/11 stwierdzającą wybór ławników.

5)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  korzystania  z  gminnych 
obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  o  charakterze  sportowo-rekreacyjnym, 
będących  w  posiadaniu  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Czerwionce-
Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XII/136/11  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  korzystania  z  gminnych 
obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  o  charakterze  sportowo-rekreacyjnym, 
będących  w  posiadaniu  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Czerwionce-
Leszczynach została przyjęta „jednogłośnie” 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych

6)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany w Uchwale  Nr  X/113/11 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XII/137/11 w sprawie  zmiany  w  Uchwale  Nr  X/113/11  Rady  Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny została przyjęta „jednogłośnie” 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.

7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3), uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XII/138/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3) została przyjęta „jednogłośnie” 20 głosami 
„za” – głosowało 20 radnych.

8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowym najemcom (ZS nr 1), uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XII/139/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w  najem  dotychczasowym  najemcom  (ZS  nr  1)  została  przyjęta  „jednogłośnie”  20 
głosami „za” – głosowało 20 radnych.

9) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy
 i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2012  rok,  uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XII/140/11 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy
 i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2012  rok  została 
przyjęta „jednogłośnie” 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.

Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres 
od 27.08.2011 r. do 23.09.2011 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 8 i 9
Radny Artur Szwed ponowił prośbę o zwrócenie uwagi na dewastacje placów zabaw. 
Prosi, aby w takich przypadkach reagować i powiadomić policję. Radny powiadomił, iż 
zgłaszając zaistniałą sytuację nie trzeba podawać swoich danych osobowych. Policja 
ma obowiązek wysłać patrol na miejsce zdarzenia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Roman Cop prosi o informację, czy Straż Miejska 
przygotowała  inwentaryzację  dzikich  wysypisk  śmieci  w  gminie,  gdyż  na  Komisji  21 
marca  br.  na  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  
i  Gospodarki  Nieruchomościami  został  podjęty  wniosek,  aby  sporządzono  taką 
inwentaryzację.

Z-ca  Komendanta  Straży  Miejskiej  Roman  Gorzawski odpowiedział,  że 
przeprowadzono wizję  dzikich wysypisk i  odpowiedź przekazano na kolejną Komisję 
OŚRLiGN. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Roman Cop ustosunkowując się do odpowiedzi Z-cy 
komendanta  stwierdził,  iż  była  prośba,  aby  objazd  odbył  się  przy  uczestnictwie 
przedstawicieli  rad  dzielnic,  osiedli  i  sołectw.  Jednak  nie  poproszono  w/w  osób 
uczestnictwo w wizji. Uważa, iż zdanie Komisji było równoznaczne żeby objazd odbył 
się  z  przedstawicielami  społeczności  lokalnej,  gdyż  oni  najlepiej  potrafią  wskazać 
miejsca dzikich wysypisk śmieci. 

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Roman Gorzawski  odpowiedział, iż objazdy nie 
odbywają się w ciągu jednego dnia, ale odbywa się to w przeciągu kilku dni w ramach 
obowiązków pracowników Straży Miejskiej i trudno byłoby umawiać się im na konkretne 
terminy z przedstawicielami rad.

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski dodał, iż w gminie nie ma spisu dzikich wysypisk 
śmieci.  To  właśnie  ciągły  monitoring  SM  oraz  obserwacje  społeczeństwa,  m.  in. 
przewodniczących  rad  pozwala  na  wskazanie  miejsc,  gdzie  te  dzikie  wysypiska 
powstają.  Takie  wysypiska  powstają  z  dnia  na  dzień.  Prosi  o  wspomaganie  SM 
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informując  o  wysypiskach  a  nie  jeździć  i  sprawdzać,  gdzie  ewentualnie  takie  dzikie 
wysypisko powstaje. 

Radny  Ryszard  Jonderko  wspomniał  o  wniosku  Komisji  OŚRLiGN,  o  objazdach
i prosi, aby przekazywać informacje o dzikich wysypiskach śmieci Straży Miejskiej a ta 
te informacje przekaże do odpowiednich służb.

Przewodniczący  Rady  Dzielnicy  Roman  Cop  poinformował,  że  Rada  Dzielnicy 
Czuchów na bieżąco informuje odpowiednie służby o miejscach powstawania dzikich 
wysypisk śmieci.

Przewodniczący  Rady  podziękował  Dyrektorowi  Piotrowi Łuc za  utrzymanie 
porządku na przystankach autobusowych w Dzielnicy Dębieńsko.

Radny Arkadiusz  Adamczyk,  na  wniosek  rodziców dzieci  uczących  się  w salkach 
parafialnych w Leszczynach, zwrócił się do Burmistrza czy planuje w projekcie budżetu 
na  rok  2012  rozpoczęcie  realizacji  inwestycji  remontu  szkoły  i  czy  aktualne  jest 
zapewnienie Burmistrza, iż od 1 września 2012 r. dzieci nie będą już musiały uczyć się 
w salkach parafialnych tylko w szkole?

Burmistrz  GiM odpowiedział,  iż  podpisano umowę na czas określony i  długość tej 
umowy decyduje czy dzieci będą uczyć się w tzw. starej szkole.
Na zebraniu Burmistrz poprosił o przedstawienie najważniejszych zadań, które należy 
wykonać.  Na  dzień  dzisiejszy  gmina  ma  pozwolenie,  aby  remontować  szkołę  
w  Leszczynach.  Prawdopodobnie  remont  będzie  przebiegał  etapami,  by  móc 
sukcesywnie wpuszczać dzieci do szkoły. Postara się, aby część remontu w tym roku 
była zrealizowana. 

Radny  Ryszard  Jonderko w  imieniu  mieszkańców  sołectwa  Przegędza  prosi 
burmistrza, aby w planowanym projekcie budżetu na 2012 r. zapewnić kwoty pieniężne 
na zadania do wykonania w sołectwie,  tj.  odwodnienie ul.  Powstańców i  Dworcowej 
(zgodnie  z  istniejącym  projektem)  oraz  na  wykonanie  dodatkowego  oświetlenia  
ul.  Piaskowej  (brak  projektu).  Prosi  również  o  interwencję  w  Zarządzie  Dróg 
Wojewódzkich  w  Katowicach  dotyczącą  połączenia  chodnika  w  Przegędzy  z  ul. 
Leszczyńskiej do przystanku autobusowego w kierunku Rybnika przy ul. Mikołowskiej 
oraz o założenie ekranów ochronnych przy posesjach Państwa Warzecha i  Państwa 
Marszałek.

Radny Bogdan Knopik wspomniał, iż 3 grudnia br. odbędzie się uroczyste otwarcie 
inwestycji  dotyczącej  byłej  Kopalni  Dębieńsko.  Czy  z  okazji  tego  porozumienia  do 
budżetu gminy wpłyną jakieś środki?
Radny złożył  również pisemny wniosek o podanie stanu prawnego drogi  w dzielnicy 
Dębieńsko, tj. ul. Borowa od nr 50 do 50D.

Burmistrz GiM oświadczył,  iż na przyszłej  sesji  zostanie przedstawiona prezentacja  
o  reaktywacji  kopalni.  Budynek  starej  cechowni  został  wyremontowany  po  to,  aby 
umieścić tam część administracji, która obecnie znajduje się w Operatorze. Tam będzie 
miała siedzibę również Izba Tradycji. 3 grudnia w tym budynku odbędzie się pierwsza 
uroczysta Barbórka. Obecnie odbywa się etap uzgodnień. 

11



Radny Ryszard Bluszcz odniósł  się do artykułu w gazecie IRG i  prosi  o rzetelność 
informacji z przebiegu sesji. 

Przewodniczący  Rady  Dzielnicy  Roman  Cop  odniósł  się  do  przebiegu  linii 
autobusowej 194.

Radny Waldemar Mitura prosił o interwencję w sprawie skarpy przy budynku „Ratusza” 
w Leszczynach od strony ulicy Polnej, gdyż zagraża ona bezpieczeństwu dzieci. Nad 
w/w skarpą znajduje się boisko dla młodzieży. Pod skarpą spotykają się osoby z tzw. 
patologii, gdzie 
Spożywają  alkohol  a  nawet  zdarzają  się  przypadki  nocowania  tych  osób  we 
wspomnianym miejscu. Skarpa jest zarośnięta krzewami i dodatkowo zaśmiecana, m. in. 
szklanymi butelkami, co zagraża bezpieczeństwu młodzieży grającej na boisku. Radny 
Mitura  wnioskuje  do  ZDiSK  o  wycięcie  krzewów  i  zaprowadzenie  porządku  przy 
wskazanej skarpie jak również apeluje o dodatkowe parole Straży Miejskiej w tej okolicy.
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, iż w tej sprawie podjęto już 
pewne kroki.

Radny  Stanisław  Breza poruszył  temat  drogi  nr  924  w  sołectwie  Stanowice  
a szczególnie braku chodnika. Ciężkie, przeładowane samochody ciężarowe powodują 
niszczenie  drogi  jak  również  pojawiają  się  pęknięcia  budynków  sąsiadujących 
bezpośrednio z drogą. Apeluje zarówno do Policji jak i Straży Miejskiej o wprowadzenie 
kontroli  prędkości  jak  również  kontroli  tonażu samochodów.  Szczególnie  zjawisko  to 
nasila się w godzinach wieczornych.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Roman Cop  przedstawił  problem braku chodnika  
w dzielnicy Czuchów przy drodze nr 924 na granicy Czuchowa i Szczygłowic.
Zwraca się z prośbą, do pana Grzegorza Wolnik Pełnomocnika ds. PRiG, o budowę 
chodnika,  gdyż  w  tej  okolicy  sytuacja  jest  dramatyczna  ze  względu  
na niebezpieczeństwo m. in. dzieci. Również kieruje sprawę prądu w dzielnicy Czuchów, 
gdzie zdarzają się notoryczne wyłączenia, po kilkanaście razy dziennie. Prosi również 
o  poruszenie  tematu  zasięgu  telefonów  komórkowych  (brak  zasięgu  w  dzielnicy 
Czuchów).

Przewodniczący poinformował,  że kolejna sesja Rady odbędzie się w ostatni  piątek 
października 2011 r.  

Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział 
i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) dr inż. Marek Profaska 
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