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

w dniu 27 stycznia 2012 r.,w dniu 27 stycznia 2012 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  XVIII 
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 Miejskiej poinformował, że 27 stycznia br. to Światowy Dzień 
pamięci  ofiar  holokaustu  oraz  poprosił  o  uczczenie  minutą  ciszy  67  rocznicy 
wyzwolenia Obozu Auschwitz Birkenau.

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 21 radnych.

Przewodniczący Rady poprosił, na wniosek Burmistrza G i M, o wprowadzenie do 
porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie sprostowania  omyłek  w  uchwale  
Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. 
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” – 
głosowało 19 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 
2012,

2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,

3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
4. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

Ad. 2
Protokół Nr XVI/11 z sesji w dniu 16 grudnia 2011 r. został przyjęty 17 głosami „za” 
i 2 „wstrzymującymi” oraz protokół Nr XVII/11 z sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. został 
przyjęty 17 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”.
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Ad. 3 
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał  Rady  Miejskiej  i  działalności  w  okresie  od  16  grudnia
do 27 stycznia br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Dodatkowo  Burmistrz  GiM  podziękował  za  uczestnictwo  w  otwarciu  boiska  
w Dębieńsku. Poinformował, że będzie dwóch gospodarzy boiska. Informacji udzielał 
będzie Dyrektor MOSiR pan Alojzy Klasik.
Podziękował  również  za udział  w powiatowym  turnieju  Kół  Gospodyń  Wiejskich,  
pt. „Gwara śląska na wesoło”.
Poinformował  o  spotkaniu  z  Dyrektorami  placówek  oświatowych  w  gminie. 
Poinformował,  że  spotkanie  dotyczyło  dyscypliny  związanej  z  funkcjonowaniem 
placówek. Wspomniał również o kwocie wyrównań dla nauczycieli, co stwierdził, jest 
wynikiem nie przeprowadzenia w gminie racjonalizacji  zatrudnienia związanego ze 
zmianą  sieci  szkół  w  gminie.  Poprosił  Radę  Miejską  o  wsparcie  w  kwestii 
funkcjonowania  oświaty.  Poinformował,  że  przez  najbliższe  11  miesięcy  należy 
zrobić wszystko, aby wyrównania dla nauczycieli ograniczyć.
Podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy „święta makówek”, 
gdzie zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla dzieci, zamieszkałych na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny, chorych na nowotwór oka. 
Wspomniał również o castingu do filmu promującego gminę Czerwionka-Leszczyny, 
zorganizowanego w MOK w Czerwionce-Leszczynach.
Podziękował  wszystkich  biorących  czynny  udział  w  zbiórce  pieniędzy  na  rzecz 
Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W br. uzbierano rekordową kwotę ponad  
20 tyś złotych.

Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja  Rewizyjna  -  Przewodniczący  radny  Jan  Pala  poinformował,  że 

Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  24  stycznia  2012  roku.  Na  posiedzeniu 
podsumowano pracę Komisji  w roku 2011. Rozpoczęto pracę nad projektem 
planu kontroli  w roku 2012,  który zostanie przedstawiony na następnej  sesji 
Rady Miejskiej.

2) Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  – 
Przewodnicząca  radna  Jolanta  Szejka  poinformowała,  że  Komisja  odbyła 
swoje posiedzenie w dniu 23 stycznia 2012 r. 
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia  poparcia  dla  Sygnatariuszy  deklaracji  wprowadzenia  jednolitego 
biletu umożliwiającego przejazd wszystkimi środkami komunikacji zbiorowej na 
terenie  Subregionu  Zachodniego  Województwa  Śląskiego,  pozytywna  opinia 
Komisji,

2) zmiany uchwały  Nr  LI/600/10 z  dnia  25  czerwca  2010 r.  w sprawie  trybu 
powoływania  członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania  Gminnej  Rady 
Działalności  Pożytku  Publicznego  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, 
Komisji  wytypowała  ze  swojego  składu  radną  Jolantę  Szejka  jako  członka 
Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego,  zaproponowano,  aby 
drugiego przedstawiciela Rady Miejskiej wytypowała Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu.
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3) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla  obszaru 
położonego w rejonie ulic  Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,

4) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla  obszaru 
położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1,

5) przystąpienia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla   obszaru  położonego  w  rejonie  ulic 
Wolności, Palowickiej,  granicy sołectwa Bełk oraz  autostrady A1,
pozytywna opinia Komisji.

Zapoznano się z informacją nt. planowanych obchodów 50-lecia nadania praw 
miejskich. Kumulacja tych obchodów będzie mieć miejsce 8 września br., kiedy to 
m.in. odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. 
W sprawach  bieżących  omawiano sprawy związane z:  organizacją  spotkania  
z  przedsiębiorcami  z  terenu  gminy,  które  odbędzie  się  27  stycznia  br., 
przebiegiem  uroczystości  10-lecia  Zespołu  „Familijo”,  finałem  powiatowego 
turnieju Kół Gospodyń Wiejskich pt. "Gwara śląska na wesoło". Przewodnicząca 
podziękowała  również  za  profesjonalne  zorganizowanie  castingu  do  filmu 
promującego naszą gminę.

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny 
Henryk Dyrbuś  poinformował,  że posiedzenie Komisji odbyło  się w dniu 24 
stycznia 2012 r.
Podczas posiedzenia Komisji zapoznano się z projektami uchwał na najbliższą 
sesję. Szerzej omówiono projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XVI/174/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. 
w  sprawie  wyznaczenia  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Czerwionce-
Leszczynach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
W dalszej części posiedzenia omówiono zasady pracy asystenta rodziny.
Omówiono  również  skargę  pani  Marioli  Świąteckiej  na  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej. 
Pani Barbara Gorzowska-Leszczyńska omówiła temat realizacji budżetu OPS 
w roku 2011.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o zaproszenie na następne posiedzenie 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej  pana Mariana  Uherek  w celu  omówienia  stanu  technicznego 
budynków  przychodni  lekarskich  będących  własnością  gminy  Czerwionka-
Leszczyny, planowanych remontów i inwestycji w w/w budynkach. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

4) Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  – Przewodniczący  radny  Arkadiusz 
Adamczyk  poinformował,  że Komisja  odbyła  soje  posiedzenie  w  dniu  25 
stycznia br.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy, 
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- wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia z  Miastem Rybnik  dotyczącego 
pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Punktu 
Przedszkolnego Montessori „Bajtuś” w Rybniku,

- wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Ornontowice 
dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na 
uczniów  będących  mieszkańcami  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczających  do  Katolickiego  Przedszkola  Niepublicznego  Sióstr 
Służebniczek  NMP  NP  im.  Aniołów  Stróżów  w  Ornontowicach  przy  ul. 
Zamkowej 2,

Komisja  OKiS  podjęła  wniosek  o  zgłoszeniu  kandydatury  osoby  radnego 
Arkadiusza  Adamczyka  na  członka  Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego. 

W sprawach bieżących Komisja przyjęła 2 informacje:
- Naczelnik Wydziału IiR oświadczył, że aby prace związane z remontem szkoły 

przy ZS1 zostały zakończone w terminie,  niezbędne jest  zwiększenie kwoty 
300 tyś złotych w budżecie na rok 2012 do 800 tyś złotych. W związku z tym 
Komisja  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza  o  dokonanie  przesunięć  
w budżecie na 2012 rok i dodanie kwoty 500 tyś zł na remont szkoły przy ZS1 
w Czerwionce-Leszczynach. 

- Z tytułu tzw. wyrównań gmina musi wypłacić nauczycielom ok. 1 mln 600 tyś 
złotych, w związku, z czym Komisja zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza  
z  wnioskiem  o  udzielenie  informacji,  jakie  działania  są  planowane,  aby 
wyrównania dla nauczycieli w kolejnych latach były mniejsze. 

Burmistrz GiM poinformował, że odpowie na w/w wnioski. Wyjaśnił, że w lutym 2011 
roku postanowiono nie racjonalizować zatrudnienia w związku ze zmianą sieci szkół. 
Wynikiem tego w br. jest taka sama ilość nauczycieli, jaka była w poprzednim, więc 
kwota wyrównań jest  na poziomie 1mln 600 tyś  złotych.  Poprosił,  aby Rada dała 
wskazanie Burmistrzowi do przeprowadzenia koniecznej racjonalizacji zatrudnienia. 
W  kwestii  remontu  szkoły  przy  ZS1  W  Czerwionce-Leszczynach,  Burmistrz 
przypomniał  swoje  słowa,  gdzie  oświadczył,  że  300  tyś  złotych  jest  to  kwota  na 
rozpoczęcie budowy a w trakcie roku budżetowego będzie się szukać dodatkowych 
pieniędzy. Stwierdził, że nie ma niebezpieczeństwa dla inwestycji budowy szkoły pzy 
ZS1.  Wyjaśnił,  że  wniosek,  który  złożył  Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  
i Remontów, jest troską o bezpieczeństwo inwestycji.
Radny  Arkadiusz  Adamczyk poinformował,  że  Burmistrz  ze  strony  osoby 
Przewodniczącego Komisji OKiS nigdy nie usłyszał, że nie posiada przyzwolenia na 
racjonalizację  zatrudnienia  związaną  bezpośrednio  ze  zmianą  sieci  szkół.  
Komisja OKiS czeka na konkretne projekty związane z racjonalizacją zatrudnienia  
w oświacie.
Z-ca  Burmistrza pan  Andrzej  Raudner zwrócił  uwagę,  że  przykłady  gmin 
ościennych,  jak i  całej  Polski,  są dowodem na to,  że to, co władze naszej gminy 
chciały zrobić w zeszłym roku, było słuszne.
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5) Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  – 
Przewodniczący  radny  Grzegorz  Płonka poinformował,  że  posiedzenie 
Komisji odbyło się 23 stycznia 2012 r. 
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:

1) wyrażenia  poparcia  dla  Sygnatariuszy  deklaracji  wprowadzenia  jednolitego 
biletu umożliwiającego przejazd wszystkimi środkami komunikacji  zbiorowej 
na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

2) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla  obszaru 
położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,

3) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla  obszaru 
położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1,

4) przystąpienia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla   obszaru  położonego  w  rejonie  ulic 
Wolności, Palowickiej,  granicy sołectwa Bełk oraz  autostrady A1,

 
W sprawach bieżących poruszono kwestie dot. budowy placu zabaw w Leszczynach 
sfinansowanego  przez  Inter  Marche,  zgłaszano  pytania  dot.  opłat  za  korzystanie 
z autostrady oraz kontynuacji  remontu drogi nr 925 na terenie Bełku i Stanowic.

6) Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący  radny  Artur  Szwed posiedzenie  Komisji  odbyło  się  
24 stycznia 2012 r. Komisja zapoznała się ze skargą Pani Marioli Świąteckiej na 
działalność  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-Leszczynach. 
Wyjaśnień w tym temacie udzieliły Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Ośrodka 
Pomocy  Społecznej.  Z  uwagi,  iż  do  dnia  posiedzenia  Komisji  nie  udało  się 
skarżącej  poinformować  o  terminie  rozpatrywania  skargi,  sprawa  będzie 
rozpatrywana w miesiącu lutym.

 Komendant  Komisariatu  Policji  w  Czerwionce-Leszczynach  przedstawił 
informację  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
i  miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  działalności  Komisariatu  Policji   
w  Czerwionce-Leszczynach  w  roku  2011.  Dokonał  analizy  przestępczości 
oraz wykrywalności. Komisja uznała za niepokojący fakt wzrostu przestępstw 
związanych  z  narkotykami.  Zwrócono  uwagę,  aby  zwiększyć  działania 
związaną z profilaktyką np. poprzez prelekcje w szkołach.
Tematy dot. informacji Straży Miejskiej oraz działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu. 

7) Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko 
Posiedzenie  Komisji  odbyło  się  23  stycznia  2012  r.  Komisja  zapoznała  się  
z projektami uchwał branżowych, które zaopiniowano pozytywnie - szczegółowo 
omówiono  projekty  w  zakresie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  zapisy  ustawy  o  ochronie  zwierząt 
wprowadzające dodatkowe obowiązki na gminę w tym zakresie.
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Przewodniczący  Śląskiej  Izby  Rolniczej  Powiatu  Rybnickiego  radny  Bogdan 
Knopik  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Izby  w  2011  r.  (m.in. 
wapnowanie gleb, dofinansowanie do wyjazdów, wyjazdy wakacyjne dla dzieci 
rolników, współorganizacja imprez) oraz planach na 2012 r.
Komisja  zwróciła  się  o  przygotowanie  przez  Wydział  Edukacji  informacji 
dot.  przedsięwzięć  ekologicznych  realizowanych  przez  placówki  oświatowe, 
ale obejmującej tylko większe, finałowe imprezy.
Sprawy  dot.  ustawy  śmieciowej  zostaną  omówione  wspólnie  z  Komisją 
Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego na posiedzeniu w tym temacie. 

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 
poinformował,  że  Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  w  dniu  
25 stycznia 2012 roku.

Skarbnik GiM omówił szczegółowo projekty uchwał w sprawie:

1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2012,

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
4. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
5. sprostowania omyłek w uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach  z  dnia  25  listopada  2011  r.  w  sprawie  określenia  wysokości 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 
2012 roku.

Powyższe  projekty  uchwał  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie.  Komisja  nie  podjęła 
żadnych wniosków.

Radny Stanisław Breza zwrócił  się do Skarbnika GiM o dostarczanie zmian do 
projektów uchwał: budżetowej czy Wieloletniej Prognozy Finansowej przynajmniej 
2-3  dni  przed  obradami  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  w  celu  przygotowania  się 
radnych do dyskusji.

9) Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował,  że spotkanie Klubu 
odbyło się 24 stycznia 2012 r. W posiedzeniu Klubu brali udział Skarbnik GiM, 
Sekretarz GiM oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta pani Krystyna 
Jasiczek. Klub zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie remontu w szkole przy ZS1 
w Czerwionce-Leszczynach oraz o udzielenie informacji  o etapach remontu  
i terminie rozpoczęcia inwestycji.
Zwrócił się również z pytaniem, kiedy rozpocznie się budowa drogi dojazdowej 
do parkingu przy cmentarzu w Leszczynach.
 Przewodniczący  Klubu  zwrócił  się  z  prośbą  o  umieszczenie  w  punkcie  4 
zawiadomienia  o  sesji  Rady  Miejskiej  dodatkowo  informacji  z  działalności 
Klubów Radnych.
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Burmistrz GiM w związku z pytaniem o drogę dojazdową do parkingu przy kościele, 
poinformował, że wszystkie formalności zostały zrealizowane, a jedyną przeszkodą 
w rozpoczęciu budowy drogi jest pogoda.
10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny 

Marek Paluch  poinformował, że posiedzenie Klubu było poświęcone głównie 
omówieniu  problemu  znalezienia  dodatkowych  środków  na  zatrudnienie 
gospodarzy na nowych obiektach sportowych. Klub zwrócił się z wnioskiem do 
Burmistrza GiM o zatrudnienie w pierwszej kolejności nauczycieli wychowania 
fizycznego ze względu na trudną sytuację w oświacie.
Przewodniczący Klubu zapytał Burmistrza GiM czy posiada informacje o nowo 
powstałym  związku  komunikacyjnym  w  Rybniku.  Jeśli  informacje  się 
potwierdzą,  Przewodniczący  Klubu  stwierdził,  że  należy  się  poważnie 
zastanowić o przystąpieniu do wspomnianego związku, gdyż Rybnik jest nam 
znacznie bliższy gospodarczo.
Następnie Przewodniczący poprosił o bieżące informacje związane z koncepcją 
budownictwa, o którym Burmistrz GiM wspomniał w swoim sprawozdaniu, na 
terenie  gminy  Czerwionka-Leszczyny.  Klub  zwrócił  się  z  wnioskiem  do 
Burmistrza GiM o przedstawienie koncepcji i planów dotyczących budownictwa 
społecznego w gminie Czerwionka-Leszczyny oraz zorganizowanie spotkania 
z przedstawicielami Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości w w/w 
celu.

Burmistrz GiM w sprawie zatrudnienia osób odpowiedzialnych za obiekty sportowe, 
poinformował, że stanowisko to wiąże się z takimi czynnościami jak, np. odśnieżanie 
czy koszenie jak również inne prace fizyczne. Burmistrz GiM uważa, że nauczyciele 
wychowania fizycznego oczekują innego charakteru pracy.  Przypomniał,  że gmina 
brała udział w dużym programie unijnym, gdzie nauczyciele wychowania fizycznego 
mogli sobie dorobić i  nie było chętnych. Przypomniał,  że praca na tych obiektach 
będzie często trwała od godziny 16.00 do 22.00.
W odpowiedzi  na  pytanie  w związku  z  tworzeniem przez miasto  Rybnik  nowego 
związku  komunikacyjnego,  Burmistrz  GiM  zaprzeczył,  jakoby  taki  był  tworzony. 
Przypomniał,  że  gmina  może  należeć  do  jednego  związku  komunikacyjnego. 
Komunikacja  jest  ogromnym problemem, gdyż  oferta  jest  coraz mniejsza,  co jest 
spowodowane  coraz  mniejszą  liczbą  pasażerów.  Najlepszym  wyjściem  byłoby 
stworzenie jednej komunikacji zbiorowej w Subregionie.

Pełnomocnik ds. PRiG pan Grzegorz Wolnik poinformował, że 3 miesiące rozmów 
związanych z organizacją komunikacji ( dot. linii 194), zakończyło się postawieniem 
twardego  warunku  przez  KZK  GOP  o  odpowiednim  zapisie  w  porozumieniu  
z Marszałkiem Woj. Śl. w razie jego braku umowa nie zostanie podpisana. 
Główny problem komunikacji pojawił się na Śląsku, gdzie związki między gminami są 
bliskie.  Gminy przecinają  się  komunikacyjnie.  Na dzień  dzisiejszy,  jeżeli  ustawa  
o transporcie zbiorowym mówi, że Marszałek jest organizatorem komunikacji, to my 
musimy  udzielać  dotacji  na  zadania  przez  niego  wykonywane  a  Marszałek 
Województwa będzie podpisywał umowy z poszczególnymi operatorami.
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Radny Józef Szczekała zapytał czy próbowano przemyśleć opcję stworzenia trasy, 
w ramach MZK, jaką obsługuje linia 194 z KZK GOP i zrezygnować z usług KZK 
GOP.
Burmistrz  GiM stwierdził,  że  na  dzień  dzisiejszy  władze  robią  wszystko,  aby  
w  obszarze  prze  pisów  prawa,  komunikacja  była  jak  najlepsza.  Linia  194  jest 
potrzebna gminie Czerwionka-Leszczyny,  a w ramach MZK linia ta mogłaby tylko 
prowadzić do granicy gminy ze Szczygłowicami.
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że przy tysiącach linii, jakie obsługuje KZK GOP, 
linia 194 to linia, na której głównie zależy naszej gminie, więc w takim przypadku 
KZK GOP stawia warunki. Linia 194 dla KZK GOP nie jest szczególnie rentowna.
Radny Arkadiusz Adamczyk  zapytał,  dlaczego gmina Czerwionka-Leszczyny nie 
może realizować komunikacji  na terenie KZK GOP a KZK GOP realizuje trasy na 
terenie MZK.
Burmistrz GiM poinformował, że powodem jest taka wola gminy.

11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący 
radny  Bernard  Strzoda poinformował,  że  posiedzenie  Klubu  odbyło  się  
25 stycznia 2012 roku. Tematem obrad było omówienie materiałów na sesję 
oraz sprawy bieżące. 

W sprawach bieżących omówiono:
- Projekty  uchwał  dotyczących  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny.  Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał,  odnośnie 
w/w  planów  zagospodarowania  Przewodniczący  Klubu  zawnioskował  
o otwieranie kolejnych planów zagospodarowania terenu na terenie sołectwa 
Palowice, co dałoby szansę na budowę sali gimnastycznej w Palowicach, jak 
również  z  uwagi  na  tereny  obejmujące  wnioski  mieszkańców  chcących 
rozpocząć inwestycje.

- Kolejna sprawa rozpatrywana przez Klub Radnych to wysokie wyrównania za 
rok 2011 dla nauczycieli. Klub zgadza się z opinią Burmistrza, że należy rok 
2012 poświęcić na działania, aby taka sytuacja się już nie powtórzyła.

Kolejny  poruszony  temat  dotyczył  komunikacji  zbiorowej.  Stwierdzono,  że  należy 
podjąć  działania,  aby  gmina  nie  ponosiła  tak  wielkich  nakładów  finansowych 
związanych z komunikacją zbiorową.

Ad. 5 
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie:
1. pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
sesji  Rady  projektu  uchwały  w  sprawie  sprostowania  omyłek  w  uchwale  
Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. 
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,
2. Uchwała  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Katowicach  w sprawie  opinii  o  prawidłowości  planowanej  kwoty  długu  Gminy  
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i  Miasta,  wynikającej  z  planowanych  i  zaciągniętych  zobowiązań  oraz  w sprawie 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej 
na 2012 rok,
3. skarga Pani Marioli Świąteckiej – skarga zostanie rozpatrzona na sesji lutowej,
4.  Sprawozdania  Burmistrza  Gminy i  Miasta  z  przeprowadzonych  konsultacji  
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
w sprawie projektów uchwał w sprawie:

- statutu Miejskiego Ośrodka Kultury,
- zmiany uchwały Nr LI/600/10 w sprawie trybu powoływania członków 

oraz organizacji  i  trybu działania Gminnej  Rady Działalności Pożytku 
Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:

Radny Henryk Dyrbuś zgłosił  wniosek,  aby przy projektach uchwał  dotyczących 
zmian  statutów,  które  radni  otrzymują  w  materiałach  przed  sesją,  wyraźnie  były 
zaznaczone dokonywane zmiany w statutach. 

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 21 głosach „za”.

1) Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.

Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM wyjaśnił zmiany w § 4 w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XVIII/187/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 
2012  rok,  została  przyjęta  18  głosami  „za”  i  3  „wstrzymującymi”–  głosowało  21 
radnych.

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

 Uchwała  Nr  XVIII/188/12  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  19  głosami  „za”  i  2 
„wstrzymującymi” – głosowało 21 radnych.

3)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  statutu  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVIII/189/12  w  sprawie  statutu  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 21 radnych.

4) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach  Nr  XVI/174/11  z  dnia  16  grudnia  2011  r.  w  sprawie  wyznaczenia 
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Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Czerwionce-Leszczynach  do  realizacji  zadań  
z zakresu wspierania rodziny, uwag nie zgłoszono.

Radca Prawny pan Aleksander Żukowski wyjaśnił, że uchylenie podjętej w grudniu 
uchwały jest konsekwencją tego, że Wydział Nadzoru Prawnego Woj. Śl. nie miał 
stanowiska, co do formy, w jakiej mogą być przekazane kompetencje Burmistrza do 
jednostki organizacyjnej gminy. Na początku br. wypracowano takie stanowisko, a 
mianowicie, nie należy tego robić w formie uchwały i że leży to w kompetencji organu 
wykonawczego i wystarczy Zarządzenie Burmistrza w tej sprawie. 

Uchwała  Nr  XVIII/190/12  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady  Miejskiej  
w  Czerwionce-Leszczynach  Nr  XVI/174/11  z  dnia  16  grudnia  2011  r.  w  sprawie 
wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny,  została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 21 
radnych.

5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Sygnatariuszy deklaracji 
wprowadzenia  jednolitego  biletu  umożliwiającego  przejazd  wszystkimi  środkami 
komunikacji zbiorowej na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVIII/191/12 w sprawie wyrażenia poparcia dla Sygnatariuszy deklaracji 
wprowadzenia  jednolitego  biletu  umożliwiającego  przejazd  wszystkimi  środkami 
komunikacji zbiorowej na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 
została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 21 radnych.

6) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVIII/192/12  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Województwu 
Śląskiemu, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.

7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 
2010 r.  w  sprawie  trybu  powoływania  członków oraz  organizacji  i  trybu działania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i  Miasta Czer-
wionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVIII/193/12 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 
2010 r.  w  sprawie  trybu  powoływania  członków oraz  organizacji  i  trybu działania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i  Miasta Czer-
wionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.

8) Do  projektu  uchwały w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 
dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice,, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVIII/194/12  w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 
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dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice , 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.

9) Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 
dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1, uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVIII/195/12  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 
dla  obszaru  położonego  w  granicy  sołectwa  Bełk  oraz  zjazdu  z  autostrady  A1, 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.

9) Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  sporządzenia  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla 
obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz 
autostrady A1, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XVIII/196/12  w  sprawie  przystąpienia  sporządzenia  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  dla 
obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz 
autostrady A1, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.

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

Uchwała  Nr  XVIII/197/12  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta „jednogłośnie” 
– głosowało 21 radnych.

11) Do projektu uchwały 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 Punktu Przedszkolnego Montessori  „Bajtuś”  w Rybniku,  uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XVIII/198/12  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  Punktu  Przedszkolnego  Montessori  „Bajtuś”  w  Rybniku,  została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia  
z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę 
Ornontowice  na  uczniów  będących  mieszkańcami  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,  uczęszczających  do  Katolickiego  Przedszkola  Niepublicznego  Sióstr 
Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2,

, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XVIII/199/12  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę 
Ornontowice  na  uczniów  będących  mieszkańcami  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,  uczęszczających  do  Katolickiego  Przedszkola  Niepublicznego  Sióstr 
Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2, 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.

14)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Województwu 
Śląskiemu, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XVIII/200/12  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu, 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 radnych.

15)  Do projektu uchwały w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XV/155/11 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
od dnia 1 stycznia 2012 roku, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XVIII/201/12  w  sprawie  sprostowania  omyłek  w  uchwale  
Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. 
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych 
obowiązujących  od  dnia  1  stycznia  2012  roku,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  – 
głosowało 21 radnych.

Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali i informację o działalności Straży Miejskiej za 
okres od 10.12.2011 r. do 19.01.2012 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad.8 i 9 
Radny Henryk Dyrbuś zgłosił zastrzeżenia do odśnieżania chodników biegnących 
wzdłuż  dróg  powiatowych  i  wojewódzkich  w  gminie.  Radny  stwierdził,  że  należy 
wyjaśnić sprawę,  kto powinien odśnieżać chodniki  właściciel  posesji  czy zarządca 
dróg.
Radny  Ryszard  Jonderko poinformował,  że  prawo  stanowi,  że  jeżeli  chodnik 
przylega  bezpośrednio  do  posesji  do  odśnieżania  zobowiązany  jest  właściciel 
posesji,  natomiast,  jeżeli  chodnik  jest  oddzielony  od  posesji  pasem  zieleni,  do 
odśnieżania  chodnika  zobowiązany  jest  zarządca  drogi,  wzdłuż  której  biegnie 
chodnik.
Burmistrz GiM zwrócił się do obecnego na sesji Przewodniczącego Rady Powiatu 
pana Jana Tokarza, aby rozwiązać ten problem na poziomie powiatu. Poinformował, 
że nikt z odśnieżających dla gminy, nie dostanie polecenia odśnieżania na terenie 
nie należącym do gminy. W pierwszej kolejności musi być odśnieżony teren zapisany 
umowami.
Radny  Stanisław  Breza poprosił  o  interwencję,  gdyż  mieszkańcy  odśnieżają 
chodnik  przy  ulicy  Wyzwolenia  parę  razy  dziennie,  co  jest  spowodowane 
zasypywaniem,  wspomnianego  chodnika,  błotem  pośniegowym  przez  służby 
zajmujące się odśnieżaniem.
Radny Grzegorz Płonka  zaproponował, aby pojazdy, które odśnieżają jechały ok. 
0,5 metra od chodnika.

12



Radny  Bernard  Strzoda  w  imieniu  mieszkańców  poprosił  o  wydanie  polecenia 
operatorom odśnieżarek, o zmniejszenie prędkości w trakcie odśnieżania, ponieważ 
błoto  pośniegowe  przy  dużej  prędkości  odśnieżania  powoduje,  że  trafia  ono  na 
elewacje przydrożnych budynków.
Przewodniczący  Rady  Miejskiej podziękował  za  dobrze  odśnieżone  chodniki  
w dzielnicy Dębieńsko, po których mieszkańcy mogą się bezpiecznie poruszać.
Radny Ryszard Bluszcz zwrócił  uwagę, że 14 stycznia br. przy silnych opadach 
śniegu, poza granicami Miasta Rybnik można było zauważyć, że drogi są bardzo źle 
odśnieżone. Zaznaczył, że nie stosuje się solanki.
Przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Tokarz zauważył, że problem odśnieżania 
nie  dotyczy  tylko  dróg  powiatowych,  ale  dotyczy  również  dróg  wojewódzkich  
i  gminnych.  Co  roku  występuje  wspomniany  problem.  Wyjaśnił  również,  że 
obowiązek odśnieżania określony w przepisach prawa jest  różnie  interpretowany. 
Raz  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  interpretuje,  to  w  sposób  wcześniej 
opisany przez radnego Jonderko, zaś w innym przypadku wyjaśnia, że na chodniku 
nie odbywa się transport zbiorowy, więc za chodniki odpowiada dana gmina.
Zaproponował  zorganizowanie  spotkania  przedstawicieli  zarządów  dróg 
powiatowych, wojewódzkich i gminnych, i prawników, aby rozwiązać problem.
Burmistrz  GiM  stwierdził,  że  należy  podzielić  się  obowiązkami  związanymi  
z odśnieżaniem.
Przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Tokarz oświadczył, że w tym roku jeszcze 
go zima nie zaskoczyła.
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę na datę otwarcia boiska w Dębieńsku – 22 
grudzień 2011 r., więc pragnie podziękować z tej okazji radnym poprzednich dwóch 
kadencji za przychylność dla inwestycji, Burmistrzowi Markowi Kornasowi i jego Z-cy 
Piotrowi  Ignacemu,  Burmistrzowi  Wiesławowi  Janiszewskiemu,  Pełnomocnikowi 
Burmistrza  panu  Grzegorzowi  Wolnikowi,  radnym  Komisji  Rady  Miejskiej, 
pracownikom  urzędu:  panu  Andrzejowi  Wącirz,  panu  Naczelnikowi  Grzegorzowi 
Kowalskiemu, panu Benedyktowi Korus, pani Justynie Domżoł. To otwarcie boiska 
było wspaniałym prezentem świątecznym dla mieszkańców Dębieńska.
Z-ca  Burmistrza  pan  Andrzej  Raudner zwrócił  uwagę,  że  należy  również 
podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Mienia i Geodezji, ponieważ dzięki 
nim kwota uzyskana za teren boiska była większa.
Radny Knopik podziękował w/w pracownikom wydziału.
Przewodniczący Rady Miejskiej dołączył się do podziękowań.
Burmistrz  GiM zaprosił  wszystkich  radnych  na  godzinę  14.00  na  spotkanie  
z przedsiębiorcami z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny, poinformował, że jest to 
okazja do przedyskutowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Pełnomocnik ds. PRiG ze względu na ożywioną dyskusję na temat komunikacji, 
apeluje do wszystkich, aby pamiętać, że w dzisiejszej sytuacji komunikacji zbiorowej 
gmina  nie  jest  w  stanie  rozwiązać  indywidualnych  problemów  z  komunikacją, 
zaznaczył, że rozwiązuje się problemy komunikacji zbiorowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej ze względu na to, że ok.11 uczniów z Dębieńska 
dojeżdża z Rybnika do Dębieńska, od ostatniego przystanku Dębieńsko Stare Pętla 
ma  jeszcze  4  km,  aby  dotrzeć  do  domu,  zwrócił  się  z  prośbą  o  możliwość 
przedłużenia kursu autobusu o godzinie 15.00 do przystanku Dębieńsko Las Pętla.
Poprosił  o  przegłosowanie  terminarzu  sesji,  który  otrzymali  radni.  Radni 
„jednogłośnie” przyjęli terminy sesji na rok 2012. 
Poinformował, że w dniu 18 lutego 2012 roku odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej 
Samorządowców w Jankowicach.
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Przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Tokarz zaprosił wszystkich na w/w turniej. 
Poinformował,  że udział  weźmie  5 drużyn  – drużyny z wszystkich  gmin z terenu 
powiatu,  oprócz  Lysek,  które  nie  wyraziły  inicjatywy.  W  każdej  drużynie  zagrają 
przedstawiciele Rad oraz Wójtowie, Burmistrzowie.
Radny  Adamczyk zaproponował,  aby  zgłosili  się  chętni  do  wzięcia  udziału  
w turnieju.
Chęć udziału w turnieju zgłosili: radny Arkadiusz Adamczyk, radny Jan Pala, radny 
Józef  Szczekała,  radny Bogdan Knopik,  radny Waldemar Mitura,  radny Stanisław 
Breza,  radny  Marek  Paluch,  radny Bernard  Strzoda,  radny  Marek  Profaska  oraz 
Burmistrz GiM  pan  Wiesław  Janiszewski.  O  terminie  treningu  radni  zostaną 
poinformowani w późniejszym terminie.

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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