
Protokół Nr XX/12
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 30 marca 2012 r.,

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XX sesji 
VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich 
Radnych,  Sołtysów,  Przewodniczących  Rad  i  Zarządów  Dzielnic,  Burmistrza, 
Zastępcę 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.
Poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiary katastrofy 
kolejowej i drogowej, w których, w ostatnim czasie zginęły. 

Przewodniczący  Rady  poprosił,  na  wniosek  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  
i Ładu Przestrzennego proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w  sprawie wyrażenia  poparcia  dla  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  
w sprawie zamiaru zamknięcia linii  kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki 
oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik – Chałupki.

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” 20 
głosami „za”.

Przewodniczący  Rady  poprosił  na  wniosek  Burmistrza  o  wprowadzenie 
autopoprawek w projektach uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,

Ad. 2
Protokół Nr XIX/12 z sesji w dniu 24 lutego 2012 r. został przyjęty 18 głosami „za” 
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.

Ad. 3 
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał  Rady  Miejskiej  i  działalności  w  okresie  od  24  lutego
do 30 marca br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Dodatkowo poinformował, że spotkał się z przedstawicielami firmy Vattenfall, w celu 
omówienia bieżących problemów w zakresie zasilania energetycznego i oświetlenia 
ulicznego.  Poinformował,  że  podmiot  Vattenfall  wycofuje  się  z  rynku  polskiego. 
Większość aktywów przejęła firma Turon, która przejmuje te tereny. Stwierdził, że na 
szczęście pozostają w firmie ci sami pracownicy, więc nie powinno być większych 
problemów. Poinformował, że mówi o tym w kontekście wielu zadań gminnych, które 
są w trakcie realizacji bądź są wdrażane.



W związku ze spotkaniem z przedstawicielami KZK GOP w Katowicach, Burmistrz 
poinformował, że jest robione wszystko, aby wnioski mieszkańców Książenic zostały 
uwzględnione.  Patrzy się  przede wszystkim na tych,  którzy dojeżdżają do pracy  
i  tych,  którzy  dojeżdżają  do  szkół.  Jednak  należy  pamiętać,  że  linia,  aby  była 
rentowna, np. linia 194 musi prowadzić przez Czerwionkę i Leszczyny. Nie do końca 
rozumie  się  stanowisko  KZK  GOP,  które  mówi,  że  ich  specjalnie  linia  194  nie 
interesuje. Ma nadzieję, że rozmowy z KZK GOP skończą się korzystnie. Z okazji 
organizowania zastępczej organizacji ruchu, jest już podpisana umowa z Rybnikiem, 
byłby to ruch busami na terenie Książenic. 
Zaznaczył,  że  linia  194  przebiega  przez  Rybnik  a  dokładnie  przez  Kamień,  ale 
Rybnik nie jest zainteresowany finansowaniem tej części komunikacji. 
Dodatkowo  poinformował,  że  wielu  Dyrektorom  w  gminie  kończy  się  kadencja. 
Wyjaśnił, że podjął decyzję, że powierzy Dyrektorom tą funkcję na dalsze lata, gdy 
spełnią niezbędne kryteria. Przy czym weszła bardzo ważna zmiana, jeżeli chodzi  
o przepis związany z powierzeniem czy z konkursami na stanowiska. Dzisiaj wiążącą 
opinią jest opinia Kuratorium Oświaty w tej kwestii, z czym Burmistrz GiM osobiście 
się  nie  zgadza,  ponieważ,  według  niego,  to  organ  prowadzący  powinien  mieć 
ostateczny  głos,  co  do  tego  jak  powinna  wyglądać  procedura.  Uważa,  że  jeżeli 
większa część obowiązków, w tym finansowych, spada na samorząd, to chciałoby 
się mieć wpływ na to, kto jest szefem danej jednostki organizacyjnej. Podstawowym 
warunkiem, jeżeli chodzi o kwestie konkursowe związane z powierzeniem, jest ocena 
pracy dyrektora w okresie jego 5-letniej kadencji. Jeżeli organ nadzoru, czyli Kurator, 
wydaje ocenę pomiędzy 5 i 6, w skali od 1 do 6, i później chce dla tego Dyrektora 
urządzać  konkurs,  to  zadać  należy  pytanie,  dlaczego.  Uważa,  że  jest  to  rodzaj 
niekonsekwencji.  Można by ustalić regulamin, że co 2 kadencję należałoby zrobić 
konkurs. 
Zaprosił wszystkich na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 31 marca (sobota) 
w Parku Leśnym w dz. Leszczyny Osiedle.
 
Radny Bernard Strzoda zapytał czy w związku z wycofaniem się firmy Vattenfall  
z naszego rynku, temat wyłączeń energii jest już zamknięty, czy dalej będziemy się 
z tym tematem borykać. 
Radny przypomniał, że Vattenfall posiadał program remontowy sieci energetycznej 
na terenie naszej gminy, czy nowy zarządca sieci będzie kontynuował w/w program, 
czy może w tym temacie będą jakieś zmiany.

Burmistrz  GiM poinformował,  że  na  spotkaniu,  gdzie  uczestniczyli  jeszcze 
przedstawiciele Vattenfall, otrzymał terminarz prac remontowych na terenie gminy,  
a w związku z tym, że wiedział,  że jest to ostatnie spotkanie z przedstawicielami 
Vattenfall  i  następne spotkania  będą z  przedstawicielami  firmy Tauron,  to  dzisiaj 
oczekuje  jakby  na  powielenie,  albo  przedstawienie  nowego  harmonogramu  prac 
remontowych. Harmonogram uwzględnia to, co w ciągu 3 lat na terenie gminy ma 
być  przeprowadzone.  Poinformował,  że tą  kwestię  przedstawi  na najbliższej  sesji 
RM,  ponieważ  z  przedstawicielem Tauron  panem Klepaczką,  spotka  się  jeszcze 
przed  Świętami  Wielkanocnymi.  Konsekwencją  działań  remontowych  ma  być 
sytuacja,  gdzie  wyłączeń  nie  będzie.  Jeśli  chodzi  o  obszar  Palowic,  Bełku 
Szczejkowic, będzie wymieniana kompleksowo część linii. M.in. w Dębieńsku będzie 
przeprowadzany remont, który ma w dużej mierze wykluczyć wyłączenia.



Radny  Waldemar  Mitura  zapytał  czy  centrum  handlowe,  które  ma  powstać  
w okolicach Tesco jest to teren prywatny czy gminny.

Burmistrz  GiM odpowiedział,  że  jest  to  teren  prywatny.  Według  jego  wiedzy 
prywatna firma zakupiła teren obok Tesco od banku. Wie, że do początku roku 2013 
teren ten ma być zagospodarowany.

Radny Waldemar Mitura zapytał o teren po byłym ZGKiM. Co z inwestorem i co się 
dzieje z tym terenem.

Burmistrz GiM odpowiedział, że w roku 2012 według jego wiedzy inwestycja miała 
być zakończona. Miał  powstać market. Na dzień dzisiejszy nie wie,  co się dzieje, 
ponieważ ostatnie spotkanie dotyczyło kwestii zieleni i nasadzeń na tym obszarze, 
ponieważ przepis mówi, że jeżeli na obszarze zostaną wycięte drzewa, to taka sama 
ilość drzew powinna być posadzone. Gmina chce, aby odnowienie zieleni się odbyło. 
Jedynym  pocieszeniem  jest  to,  że  Inter  Marche  nie  jest  firmą  bankrutującą. 
Oświadczył, że być może więcej informacji przedstawi na następnej sesji.

Radny Arkadiusz Adamczyk  zapytał w kontekście sklepu wielobranżowego, który 
ma powstać przy Tesco, czy są prowadzone rozmowy w sprawie zmiany organizacji 
ruchu.,  ponieważ  już  w  chwili  obecnej  jest  problem,  aby  włączyć  się  do  ruchu 
wyjeżdżając z Tesco czy z ulicy Wolności.

Burmistrz  GiM  poinformował,  że  wszelakie  uzgodnienia  zaczynają  się  od  tzw. 
zjazdów. Najlepszym rozwiązaniem jest takie, które było przez gminę proponowane, 
a  mianowicie  usytuowanie  ronda  przy  zjeździe  przy  ulicy  Wyzwolenia  
i wjazd na ulicę Furgała i ulicy Armii Krajowej. Rondo w tym miejscu umożliwiłoby 
zasadę prawoskrętu przy wyjeździe z Tesco i  z ulicy Wolności.  Jest problem czy 
powstanie rondo. Władze już od ponad 4 lat zgłaszają potrzebę powstania ronda  
w ZDW jednak ze względów finansowych to rondo nie powstaje.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że szeroka dyskusja w tym temacie 
odbyła się na posiedzeniu Komisji Gospodarki komunalnej i Ładu Przestrzennego.

Ad. 4
Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej:

1)Komisja Rewizyjna – członek Komisji radny Antonii Procek poinformował, że 
Komisja odbyła swoje posiedzenie 27 marca 2012 roku. 
Omówiono  sprawy  bieżące  oraz  poinformowano  członków  Komisji  
o przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczy-
nach. Na dzień sesji RM Komisja jest w trakcie pisania protokołu pokontrolnego. Za-
znaczył, że sprawozdanie z działalności OPS za rok 2011 każdy radny otrzymał w 
materiałach na sesję.

2) Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  – 
Przewodnicząca radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji 
odbyło się 26 marca 2012 r. 

Zapoznano się  z  informacją o przebiegu pierwszego Forum Kobiet  Województwa 
Śląskiego,  które  odbyło  się  5  marca  br.  w  Sali  Sejmu  Śląskiego  w  Katowicach. 



Inicjatorkami  spotkania  były  Aleksandra  Gajewska-Podryga  –  wicemarszałek 
Województwa Śląskiego oraz Aleksandra Banasiak – członek Zarządu Województwa.
Naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych zapoznał członków Komisji z informacją nt. 
udziału gminy w targach w Cannes, w ramach projektu kampanii inwestycyjnej „Złoża 
sukcesu”.
Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Gminy i  Miasta  przedstawiła  informację  o  kolejnych 
etapach  realizacji  projektu  kampanii:  w  kwietniu  planowany  jest  udział  gminy 
w  Targach  w  Brnie,  w  maju  w  Kongresie  Regionów  w  Świdnicy,  w  czerwcu 
w Targach Przemysłowych w Mediolanie.  Od 1 kwietnia rozpocznie się promocja 
terenów  inwestycyjnych  w  pociągach  Inter  City,  Telewizji  Polsat,  na  portalach 
internetowych.
Uzyskano  informację  o  sprzedaży  tereny  prywatnego  właściciela  w  centrum 
Czerwionki (obok TESCO), gdzie powstanie nowe centrum handlowe.
W  sprawach  bieżących  omawiano  sprawy  związane  z:  organizacją  Jarmarku 
Wielkanocnego, który odbędzie się jutro w parku w Leszczynach oraz z przebiegiem 
prezentacji  poszczególnych  miejscowości  w  ramach  obchodów  50-lecia  nadania 
praw miejskich. 

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny 
Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 27 
marca 2012 r.

Z-ca Dyrektora OPS pani Barbara Gorzawska-Leszczyńska omówiła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach” Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany do realizacji w ramach 
projektu  systemowego  „OPS  i  Twoja  aktywność  ku  integracji”  współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 
VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegółowo omówiono sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Czerwionce-Leszczynach w 2011 roku.
Omówiono  również  sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Komisja  Zdrowia,  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  „jednogłośnie”  poparła  wniosek 
niepublicznych  podmiotów  medycznych  działających  w  Ośrodku  Zdrowia  
w Przegędzy o wymianę drzwi  wejściowych do Praktyki  Stomatologicznej i  NZOZ 
Salus w Ośrodku Zdrowia w Przegędzy oraz o wymianę nieszczelnych drewnianych 
okien. 
Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  przeprowadzenie  przeglądów  placów 
zabaw znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

4) Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  – Przewodniczący  radny  Arkadiusz 
Adamczyk  poinformował,  że Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  w  dniu  28 
marca br.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska  do  żadnego  z  projektów  uchwał.  W  sprawach 
bieżących Komisja przyjęła jeden wniosek:
W związku z pismem LKS „Dąb” Dębieńsko o dofinansowanie Klubu kwotą 10 000 zł 
na zakup sprzętu sportowego, Komisja zwróciła się z wnioskiem o udzielenie infor-
macji Klubowi, na jakich zasadach może ubiegać się o dotację ze strony Urzędu GiM 
(na podstawie ustawy o sporcie czy też ustawy o pożytku publicznym                  i wo -
lontariacie).  



Wstępnie poruszono temat naboru dzieci do przedszkoli. Temat ten będzie szczegó-
łowo omawiany na następnym posiedzeniu Komisji OKiS.
Zajęto się również tematem ewentualnej zmiany obwodu dla G2 w kontekście tego, 
aby dzieci ze Szkoły Podstawowej w Książnicach miały możliwość kontynuacji nauki 
w  Gimnazjum  nr  2  w  dz.  Leszczyny.  Temat  ten  również  będzie  omawiany  na 
następnym posiedzeniu Komisji.        

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego –  Przewodniczący 
radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 marca 
2012 r.,  było  to  wspólne  posiedzenie  z  Komisją  Ochrony Środowiska,  Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Głównym  tematem  było  zapoznanie  się  z  nowym  Planem  Aglomeracji  oraz 
informacjami na temat gospodarki odpadami na terenie gminy, w związku z wejściem 
w życie  ustawy o czystości  i  porządku. W tym zakresie sprawozdanie przedstawi 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.
Branżowo  Komisja  zajęła  się  pismem  skierowanym  przez  Radę  Powiatu 
Wodzisławskiego  z  prośbą  o  poparcie  działań  sprzeciwiających  się  zamiarom 
zamknięcia  linii  kolejowej  nr  158  Wodzisław  Śląski  –  Chałupki  oraz  likwidacji 
kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik – Chałupki. 
Komisja poparła te działania i podjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  poparcia  dla  uchwały  Rady  Powiatu 
Wodzisławskiego.

6) Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 
się 27 marca 2012 r. 
Komisja poruszyła następujące sprawy:

1) zgłaszany przez mieszkańców brak bezpiecznego dojścia matek z wózkami i osób 
niepełnosprawnych na wózkach do pawilonów mieszczących się w Leszczynach przy 
ul.  Ks.  Pojdy  (Biedronka  i  inne).  Komisja  zwróciła  o  zaproszenie  na  kolejne 
posiedzenie przedstawicieli właścicieli terenu tj. firmy Komart,

2) poparto prośbę Komisariatu Policji  w Czerwionce-Leszczynach o sfinansowanie 
zakupu rowerów dla Rewiru Dzielnicowych,

3) problem z wypalaniem traw.
Naczelnik  ZKO  poinformował  o  opublikowaniu  na  stronie  internetowej  apelu  do 
mieszkańców  o  niewypalanie  traw.  Zwrócono  uwagę  na  dużą  ilość  pożarów 
spowodowanych  wypalaniem,  w  ostatni  weekend  12  wyjazdów  OSP 
spowodowanych było pożarami związanymi z wypalanie traw.
Członkowie  Komisji  wskazywali  na  potrzebę  wprowadzenia  uregulowań,  na 
podstawie,  których  Straż  Miejska  mogłaby  egzekwować  wykaszanie  nieużytków 
przez ich właścicieli.
Komisja zwróci się do Wydziału Prawnego o opinię czy Rada może podjąć uchwałę 
zobowiązującą do wykaszania nieużytków.

Radny Mitura poinformował, że podjazd był wykonany przez firmę Komart. Wyjaśnił, 
że  był  dwupoziomowy  wjazd  dla  wózków.  Stwierdzono  jednak,  że  jest  to 



nieprzepisowe. Poinformował, że planował na sesji zgłosić wniosek, aby gmina jak 
najprędzej zwróciła się do Komartu o rozwiązanie tego problemu.

Radny Szwed wyjaśnił, że Inspektor Budowlany wskazał od razu, że podjazd jest 
nieprawidłowy.  Poinformował,  że  dlatego  przedstawiciel  Komartu  zostanie 
zaproszony.

Radny Adamczyk poinformował, że podejmował temat 2 lata temu i to właśnie m.in. 
na jego wniosek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zakwestionował 
budowlę. Wykonanie tego zjazdu nie mieściło się w żadnych normach. Stwierdził, że 
ma nadzieję, że temat będzie kontynuowany, gdyż jest to duży problem dla matek 
z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych.
 
Burmistrz GiM wyjaśnił, że ma świadomość, że kwestia bezpieczeństwa jest ponad 

wszystko  i  jeżeli  ktoś  z  gminy  powiedział,  że  wykonanie  podjazdu  było 
nieprawidłowe, to da tej osobie nagrodę. Natomiast, jeżeli ktoś powie, że dobre 
schody zostały  zlikwidowane,  to  mieszkaniec  powie,  co  to  jest  za  pracownik 
Urzędu. Ubolewa nad tym, że ten problem tak długo trwa, ale myśli, że trzeba 
dać sobie jeden miesiąc, aby problem został rozwiązany zgodnie z przepisami. 
Wyjaśnił, że jest to teren prywatny. 

Radny  Adamczyk  stwierdził,  że  to,  co  Burmistrz  powiedział  jest  bardzo  istotne, 
ponieważ  nie  ma  mechanizmów,  aby  zmusić  firmę  Komart  do  wykonania  tego 
zjazdu.
Pozostaje wszystkim, aby apelować do dobrej woli Komartu. 

7)Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że 
posiedzenie Komisji  odbyło się 26 marca 2012 r.  wspólnie z Komisją Gospodarki 
Komunalnej i Ładu Przestrzennego. 
Szczegółowo zapoznano się z propozycją Planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny 
opracowanym przez firmę BBF.
Komisje „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowały w/w plan.
Następnie Dyrektor ZDiSK przedstawił informację na temat gospodarki odpadami na 
terenie gminy,  w związku z wejściem w życie ustawy o czystości i  porządku oraz 
zakresu działań Rady w tym temacie. 
Komisje  zapoznała  się  z  projektami  uchwał  branżowych,  które  zaopiniowano 
pozytywnie.
W sprawach bieżących poruszono kwestie dotyczące:
- zakazu wypalania traw,
- możliwości ustawienia koszy na terenie ścieżki edukacyjnej „Drużka Kopruszka”      
  w  Przegedzy,
- braku koszy na śmieci w Dębieńsku przy ul. Zabrzańskiej, Jesionka i Odrodzenia.
Przewodniczący  Komisji  poinformował  o  przeprowadzonej  prelekcji  dot.  ekologii, 
która miała miejsce na terenie ścieżki edukacyjnej w Przegędzy z udziałem dzieci ze 
szkół z Przegędzy i Stanowic. 
W prelekcji brało udział ponad 150 dzieci z wychowawcami.



8)Komisja  Budżetu  i  Finansów  –  Przewodnicząy  Komisji  radny  Edward 
Kucharczyk  poinformował,  że  Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  w  dniu  
28 marca 2012 roku.
Komisja omówiła materiały na sesję oraz zgłaszano wolne wnioski.
Skarbnik GiM szczegółowo omówił 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. wyrażenia  zgody na wyodrębnienie  w budżecie  gminy  i  miasta  na  2013  rok 

środków stanowiących fundusz sołecki,
Udzielono wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków Komisji przez Burmistrza 
GiM, Skarbnika GiM oraz Pełnomocnika ds. PRiG..
Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

9)  Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu odbyło 
się 27 marca 2012 r. W posiedzeniu wzięli udział, Z-ca Burmistrza GiM, Sekretarz 
GiM,  Skarbnik  GiM.  Klub  Radnych  zapoznał  się  z  uchwałami  na  sesję  Rady 
Miejskiej. Klub złożył u Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczącej 
stanowiska  w  sprawie  nieprzyznania  Telewizji  Trwam  miejsca  na  multipleksie 
cyfrowej telewizji naziemnej przez KRRiT. 
Członkowie Klubu WSiPiS uczestniczyli  we mszy świętej w intencji ojczyzny, która 
odbyła się 18 marca w Kościele św. Józefa w Czerwionce a następnie złożyli kwiaty 
pod pomnikiem upamiętniającym ofiary w Katyniu i  Smoleńsku. Radni spotkali  się 
również z Prezesem Prawa i Sprawiedliwości Premierem Jarosławem Kaczyńskim, 
który spotkał się z mieszkańcami w dniu 18 marca br.
Na posiedzeniu Klubu zapoznano się ze stanem centralnego ogrzewania i stanem 
budynku Zameczku w Leszczynach.  Klub skierował  dwa zapytania  do Burmistrza 
GiM o remont drogi prowadzącej do cmentarza w Leszczynach oraz o remont w ZS1 
w  Leszczynach.  Dobrą  informacją  jest  zwiększenie  środków  w  budżecie,  aby 
wszystkie procedury związane z remontem mogły się rozpocząć w miarę szybko.
Przewodniczący  Klubu  Radnych  w  imieniu  wszystkich  członków  złożył  najlepsze 
życzenia z  okazji  Świąt  Wielkanocnych wszystkim radnym,  pracownikom Urzędu  
i Burmistrzowi GiM.
 
Burmistrz GiM odpowiedział, że w sprawie drogi prowadzącej do cmentarza został 
ogłoszony przetarg na wykonanie drogi.

10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny 
Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się w tygodniu sesyjnym. 
Poinformował, że omówiono materiały na sesję. Uwagi i wnioski zostały zgłoszone 
na posiedzeniach komisji branżowych. 
W  przypadku  projektu  uchwały  nr  13  każdy  z  członków  Klubu  będzie  głosował 
według własnego uznania. 



Omówiono  również  warunki  współpracy  w  posiedzeniach  Klubu  Radnych  Ruch 
Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska z Klubem Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny 
Powiat.  Warunki  te  nie zostały przez Klub PGPP zaakceptowane,  dlatego będzie 
nadal działał jako suwerenny Klub Radnych. 
Podczas obrad opracowano dwa wnioski:

- Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach dla 
dzieci, szczególnie w 2 dzielnicach, gdzie w zeszłym roku najwięcej dzieci nie 
dostało się do przedszkoli, a mianowicie, dz. Czerwionka i dz. Leszczyny. Ze 
względu na to Klub wnioskuje o utworzenie 2 oddziałów dodatkowych 
w Czerwionce i 2 oddziałów dodatkowych w Leszczynach.

Z  informacji,  które,  „ja  widzę,  że  to  jest  śmieszne  dla  niektórych  Państwa 
Radnych,  dziwię  się”,  radny  ma  z  czwartku  przed  sesją  wynika,  że  
w  Czerwionce  na  300  miejsc  jest  450  dzieci  zapisanych,  jeśli  chodzi  
o  Leszczyny,  ma informacje  z  2  przedszkoli,  na  220  miejsc  jest  370 dzieci 
zapisanych. Klub zdaje sobie sprawę, że niektóre dzieci  będą się dublowały, 
ponieważ  rodzice,  mając  taką  możliwość,  zapisywali  dzieci  nawet  do  3 
przedszkoli, na co pozwala regulamin. 

- Klub podjął 2 wniosek wynikający przede wszystkim z informacji prasowych, 
nawiązujących  do  przygotowania  szkół  oraz  nakładów  finansowych 
poniesionych w celu przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków. Jak wiadomo 
przyjęcie  dzieci  do  przedszkola  zostało  przez  Ministerstwo  przesunięte  
w czasie, dlatego też pytanie oraz wniosek Klubu – aby w najbliższym czasie, 
„nie wiem czy to już nie jest za późno”, ruszyć z kampanią informacyjną do 
rodziców  6-latków,  że  mamy  takie  możliwości,  mamy  warunki  stworzone  
w szkołach dla tych dzieci. Wiadomo, że nakłady zostały poniesione, mamy 
sale  lekcyjne,  mamy  przygotowane  place  zabaw,  dlatego  też  następny 
wniosek  Klubu,  o  uruchomienie  skutecznej  kampanii,  o  spotkania  
z rodzicami, to się nie dzieje. Radny uważa, że jeśli rodzic będzie miał pełną 
informację na ten temat, zainteresuje się ta ofertą. Sprawdzi jak szkoła jest 
przygotowana i rozważy możliwość wysłania dziecka do szkoły jako 6-latka. 
Radnemu  nasuwa  się  pytanie,  wynikające  z  tego  wniosku,  do  Wydziału 
Oświaty,  ilu  6-latków  przewiduje  się  w  roku  szkolnym  2012/2013  
w przedszkolach, ile ewentualnie miejsc, gdyby część dzieci poszła do szkoły, 
można by przeznaczyć dla 3 i 4-latków. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski z  uwagą i  trwogą wysłuchał  wystąpienia.  
Z trwogą, jeżeli chodzi o ostatnią część. Jeżeli ktoś mówi, że trzeba zrobić kampanię 
promocyjną  wśród  rodziców  6-latków  bądź  wśród  dzieci,  żeby  dzieci  poszły  do 
szkoły, to ma pytanie, albo żyjemy w tym świecie i wiemy, o co chodzi, albo w tym 
świecie nie żyjemy. Zwracając się do radnego Palucha, jako Z-cy Przewodniczącego 
RM Burmistrz poinformował, że każdy mieszkaniec, każdy rodzic 6-latka wiedział  
o tym, że każda szkoła jest przygotowana do tego, aby 6-lateka przyjąć do szkoły. 
Od kogo ma oczekiwać wiedzy w tym obszarze. Rola Szkoły, nauczyciela, dyrektora, 
wychowawcy została zrealizowana według Burmistrza GiM w 100%. Prosi, aby nie 
obrażać  szkół.  Nie  można  się  zagubić  w  populizmie.  Zwracając  się  do  radnego 
Palucha,  zaznaczył,  że  znajduje  się  on  w  koalicji  rządzącej  i  Burmistrz  ma  
w  stosunku  do  radnego  oczekiwania.  Rozumie  postępowanie  opozycji,  ale  nie 
radnego Palucha. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś nieodpowiedzialnie na górze 
postanowił, że 6-latki nie idą do szkoły, to radny Paluch obarcza winą niewinnych tej 



sytuacji  ludzi.  Burmistrz  poinformował,  że  każda  szkoła,  każdy  rodzic  6-latka 
wiedział, że 6-latek ma miejsce w szkole. Poprosił, aby zapytać, np. Dyrektora SP 3 
Bogdana Żelaznego, ile zrobił, aby ściągnąć 6-latków do siebie do szkoły. Prosi, aby 
zapytać ile zachodu zrobiono, aby zwolnić miejsca w przedszkolach. Radny Paluch 
powiedział, aby utworzyć 4 oddziały, Burmistrz stwierdził, że radny Paluch powinien 
wskazać skąd wziąć pieniądze. Czy należy przerwać budowę Hali w Czerwionce, czy 
Burmistrz nie ma zrobić, któregoś z zaplanowanych zadań. O tej porze Burmistrz nie 
ma pełnej informacji. Kiedy będzie pełna informacja o przedszkolach, wtedy będzie 
można  rozmawiać  o  oddziałach.  Będzie  wiadomo ilu  6-latków pójdzie  do  szkoły. 
Może być taka sytuacja, że ten rodzic, który zadeklaruje pójście dziecka do szkoły, 
może  przyjść  1  września  i  poinformować,  że  pozostawił  jednak  dziecko  
w przedszkolu. Dla Burmistrza decyzje pani Minister Edukacji są niewychowawcze 
i niedydaktyczne. Skrytykował, że 6-latki będą powtarzać przedszkole. Poinformował, 
że należy krytykować tych, którzy są odpowiedzialni za tą sytuację. Nie pozwala na 
to,  aby  wyciągać  daleko  idące  wnioski,  które  nie  mają  nic  wspólnego  
z rzeczywistością i z prawdą.

Radny Marek  Paluch stwierdził,  że  nie  wie  skąd  tyle  emocji.  Stwierdził,  że  nie 
sprowokował  Burmistrza.  Poinformował,  że  Klub  też  potrafi  wyciągać  wnioski. 
Stwierdził, że wspomniał o reformie i że jest to nieszczęście, że termin obligatoryjny 
został  przesunięty  w  czasie.  Prosi  nie  wskazywać  na  rzeczy,  które  tu  nie  miały 
miejsca, nie wie skąd takie wnioski. Zapytał Burmistrza czy były spotkania otwarte  
w szkołach, czy otwierano szkoły i  klasy dla 6-latków, pokazując je rodzicom, czy 
organizowano takie rzeczy czy robiono jakąś kampanię informacyjną. Mamy swoje 
nośniki, mamy „Kurier”, mamy działającą stronę internetową, mamy zaprzyjaźnioną 
prasę  i  portale.  Radny  powiedział,  że  tego  nie  było  i  mówi  to  z  pełną 
odpowiedzialnością. 

Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że oczekiwałby konkretnych rozwiązań ze 
strony Klubu, bo dalej  nie jest  przekonany,  w jaki  sposób my gminnymi  środkami 
możemy przeprowadzić skuteczną kampanię, w jaki sposób możemy konkurować  
z zupełnie odwrotną kampanią prowadzoną przez Rząd. Kampania była prowadzona 
w szkołach.

Radny Marek Paluch zapytał, gdzie i jak była prowadzona.

Radny Arkadiusz Adamczyk powiedział, że dyrektorzy szkół byli w przedszkolach 
i  rozmawiali  z  rodzicami.  Poprosił,  aby  Przewodniczący  Klubu  radny  Paluch 
zaszczycił  radnych na Komisji  OKiS, gdzie Naczelnik Wydz. Edukacji  przedstawia 
tego typu informacje. Cieszy się, że temat ten został poruszony,  ponieważ jest to 
duży problem społeczny. Jak wcześniej podkreślił w sprawozdaniu z Komisji, temat 
ten  będzie  szczegółowo  omawiany  na  następnej  Komisji  OKiS.  Wtedy będziemy 
mieli faktyczne dane, bo dzisiaj te dane są w pewien sposób sfałszowane, ponieważ 
rodzice składali wnioski o przyjęcie dzieci do 3 czy 4 przedszkoli. Do połowy kwietnia 
br. znane już będą wyniki naborów i wtedy na następnym posiedzeniu Komisji będzie 
ten temat omawiany. Co do polityki gminy w tym zakresie, to pragnie zwrócić uwagę 
na to, że w czerwcu br. kończy się realizacja Programu unijnego „Przedszkolaczek” 
w trzech przedszkolach,  w Czerwionce,  Leszczynach i  Dębieńsku.  Władze gminy 
zadeklarowały,  że  oddziały  te  zostaną  utrzymane  i  finansowane  ze  środków 
gminnych.  Można  powiedzieć,  że  w  roku  szkolnym  2012/2013  jest  to  wzrost 



ponoszonych kosztów przez gminę o 2 oddziały przedszkolne. Radny stwierdził, że w 
tej sytuacji nie ma kroku wstecz, lecz krok do przodu.

Radny Mitura  stwierdził,  że jeżeli  chodzi  o 6-latków decyzja należy do rodziców. 
Poinformował,  że  chce  poruszyć  sprawę  3-latków,  gdyż  wiadomo,  jakie  jest 
wielkie  zainteresowanie  rodziców  3-latków  miejscami  w  przedszkolach. 
Przypomniał,  że  dla  Klubu  Radnych  WSiPiS  wydawało  się  normalne,  że  dla 
każdego dziecka powinno znaleźć się miejsce w przedszkolu. Mija dwa lata i jest 
oraz gorzej. Przypomniał, że  Burmistrz mówił, że jeżeli budżet na to pozwoli, w 
Przedszkolu nr 11 zostanie utworzony, od stycznia 2011 roku, dodatkowy oddział. 
Okazało się,  że budżet na to nie pozwala. Radny ma obawy,  że w tym roku 
znowu nie  będzie  na  to  szans.  Prosi,  aby zwiększyć  oddziały,  aby wszystkie 
dzieci znalazły miejsca w przedszkolach.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że o ilości oddziałów będzie się dyskutować w momencie, 
kiedy będzie wiadomo, jakie są wyniki naboru. Druga sprawa, to, to, że nie ma szans 
żeby zaspokoić potrzeby rodziców w stu procentach, jeśli chodzi o przyjęcie dziecka 
do przedszkola, gdyż jest to niemożliwe. W związku z tym zawsze jest to zasada 
wyboru i wskazywanie problemu w taki sposób, jak przedstawił to pan radny Mitura, 
jest tematem do dyskusji, natomiast stwierdzenie, że w jednej i drugiej dzielnicy ma 
być po dwa oddziały jest lekką przesadą, ponieważ to wszystko musi trzymać się 
jakiegoś  klucza,  możliwości,  rozsądku,  także  Państwa  Radnych.  Poprosił,  żeby 
pamiętać,  że  tych  niezadowolonych,  tym,  którzy  między  innymi  otrzymują  złą 
informację, władze Urzędu muszą się wytłumaczyć. Stwierdził, że radnym jest łatwiej, 
ponieważ można stwierdzić, że „Burmistrz nie dał”. W związku z tym poprosił, aby 
pamiętać, że gdyby racjonalizm mieszał się z emocjami, to wtedy jest on łagodny, ale 
jeżeli  ktoś  bez  emocji  mówi  tylko  i  wyłącznie  o  faktach,  które  są  niewłaściwe, 
nieprawdziwe, to, to jest cynizm. 

Radny Marek Paluch oświadczył, że to, że w tych 2 dzielnicach najwięcej dzieci, nie 
dostało  się  do  przedszkoli,  to  jest  fakt  i  pan  Burmistrz  o  tym  wie.  W  innych 
dzielnicach ten wskaźnik  był  niższy.  Jeżeli  chodzi  o  sołectwa,  jesteśmy chyba  w 
czołówce  krajowej  i  stąd  ten  wniosek.  Wychodzi  na  to,  że  Paluch  jest  głównym 
opozycjonistą pana Burmistrza, no cóż skoro takie są przemyślenia, to trudno.

11)Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący 
radny  Bernard  Strzoda poinformował,  że  posiedzenie  Klubu  odbyło  się  
28 marca 2012 roku. Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję RM
 i sprawy bieżące. Klub Radnych nie wniósł uwag do projektów uchwał.
W sprawach bieżących poruszane były sprawy dotyczące współpracy z Klubem Rad-
nych  Przyjazna  Gmina  Przyjazny  Powiat  jak  również  sprawy  związane  
z funkcjonowaniem oświaty. Nie podjęto w tych tematach żadnych wniosków.

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

1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2011 rok,



2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uchylenia uchwały 
nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia 
szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach 
wsparcia,  niebędących  jednostkami  organizacyjnymi  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,  a realizującymi  zadania  własne  Gminy  i  Miasta  
w  zakresie  udzielenia  schronienia  oraz  wyżywienia  osobom  tego 
pozbawionym w tym bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,

3. Pismo Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa i  Prawo i  Sprawiedliwość  
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały 
w  sprawie  przyznania  Telewizji  Trwam  miejsca  na  multipleksie  cyfrowej 
telewizji naziemnej,

4. Pismo Zastępcy Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej dot. 
uwzględniania  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania gminy 
zapisów związanych z ochroną systemu radarowego, w związku z lokalizacją 
na terenie gminy stacji radarowej Ramża,

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 20 głosach „za”.

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

Uchwała Nr XX/212/12  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 
2012  rok,  została  przyjęta  17  głosami  „za”,  1  „przeciw”  i  3  „wstrzymującymi”– 
głosowało 20 radnych.

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

 Uchwała Nr XX/213/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  17  głosami  „za”,  1  „przeciw”  i  3 
„wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.

3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy  i  miasta  na  2013  rok  środków  stanowiących  fundusz  sołecki,  uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XX/214/12  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy i miasta na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki, została przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.



4) Do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób 
fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub 
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XX/215/12 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób 
fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu  opłat  za 
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub 
naruszenia wymogów korzystania  ze środowiska,  została  przyjęta  „jednogłośnie”– 
głosowało 20 radnych.

5) 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 XX/216/12 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”– głosowało 20 radnych.

6) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach  w sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia 
odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia,  niebędących  jednostkami 
organizacyjnymi  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  a realizującymi  zadania 
własne Gminy i Miasta w zakresie udzielenia schronienia oraz wyżywienia osobom 
tego pozbawionym w tym bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XX/217/12 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia,  niebędących  jednostkami 
organizacyjnymi  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  a realizującymi  zadania 
własne Gminy i Miasta w zakresie udzielenia schronienia oraz wyżywienia osobom 
tego pozbawionym w tym bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 20 radnych.

7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej  w Czerwionce-Leszczynach  „Programu Aktywności  Lokalnej”  przewidziany 
do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Priorytet  VII  Poddziałanie  7.1.1  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr XX/218/12  w sprawie  przyjęcia  i  wdrożenia  przez  Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach „Programu Aktywności Lokalnej” przewidzia-
ny do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integra-
cji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 



Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.

8)Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XX/219/12  w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 
radnych.

9)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XX/220/12  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.

10)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XX/221/12  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.

11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Propozycji Planu Aglomera-
cji Czerwionka-Leszczyny”, uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  RM  wyraził  nadzieję,  że  w  związku  z  bardzo  szybkim 
zabudowywaniem  się  terenów  pomiędzy  Czerwionką  a  Dębieńskiem,  część 
Dębieńska, która nie jest ujęta w Planie Aglomeracji w niedługiej perspektywie czasu 
zostanie również analizowana. 

Uchwała Nr XX/222/12 w sprawie wyrażenia opinii do „Propozycji Planu Aglomeracji 
Czerwionka-Leszczyny”, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.

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

Uchwała  Nr  XX/223/12  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  wniosku  
o  wygaśnięcie trwałego  zarządu,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało  20 
radnych.

13)  Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy  na  okres  3  lat  z  dotychczasowym  dzierżawcą  gruntu  położonego  
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej 9, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XX/224/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego 
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej 9, została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 20 radnych.



14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław 
Śląski – Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie 
Rybnik – Chałupki, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XX/225/12  w sprawie  wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie  zamiaru zamknięcia  linii  kolejowej  nr  158 Wodzisław 
Śląski – Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Ryb-
nik – Chałupki, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.

15) Do projektu uchwały dotyczącej stanowiska w sprawie nieprzyznania Telewizji 
Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej przez KRRiT, uwag nie 
zgłoszono.

Radny  Arkadiusz  Adamczyk zwrócił  się  z  pytaniem  do  wnioskodawców  w/w 
projektu uchwały czy mają wiedzę na temat  tego,  czy stanowisko KRRiT zostało 
podjęte z pogwałceniem pewnych zasad. 
Powołano  się  na  „prawa  mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
identyfikujących się z kulturą katolicką i światem wartości”. Z wiedzy radnego wynika, 
że  odbiorcami  telewizji  TRWAM  jest  ok.  40  tyś  widzów  w  całym  kraju,  więc 
statystycznie  na  Czerwionkę-Leszczyny  jest  to  kilkanaście  osób.  Radny 
poinformował,  że  identyfikuje  się  z  kulturą  katolicką  i  światem,  ale  nie  jest 
zwolennikiem TV  TRWAM. Nie spotkał się z tym, że jako katolik ma obowiązek tą 
telewizję oglądać. Radny poinformował, że zrobił sondaż wśród mieszkańców oraz 
radnych i wynika z tego, że nikt z radnych w tym roku w/w telewizji  nie oglądał.  
W związku z tym zapytał czy była robiona jakaś zbiórka podpisów w tym temacie, na 
jakiej postawie Klub Radnych WSiPiS posiadł tą wiedzę, że mieszkańcy domagają 
się takiego apelu.

Przewodniczący Klubu Radnych WSiPiS Leszek Salamon oświadczył, że każdy, 
kto się interesuje, co się w kraju dzieje, wie, że jedyna telewizja katolicka TRWAM 
nie otrzymała miejsca na tzw. multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. Stwierdził, że 
nie mu jest oceniać, a może NIK, może już do tego doszło czy nie nastąpiło jakieś 
naruszenie prawa, natomiast Klub Radnych uważa, że katolicy powinni mieć swoją 
telewizję.  Jest  mnóstwo  telewizji,  które  ogłupiają  młodzież,  przedstawiają  inne 
wartości,  niż  te,  na  których  my  zostaliśmy  wychowani.  Później  mamy  problem 
wychowawczy z młodzieżą. Jeżeli chodzi o podpisy, to według wiedzy radnego 1,5 
mln  podpisów  zostało  zebranych.  Klub  również  poprowadził  akcję  zbierania 
podpisów. Wszyscy radni z Klubu Radnych WSiPiS się podpisali.
Zwrócił się do radnego Adamczyka, aby nie żartować z wiary. Stwierdził, że albo się 
jest katolikiem, albo się nie jest katolikiem. Poinformował, że Sejmik Dolnośląski taką 
uchwałę przegłosował, Rada Miasta Rybnika też taką uchwałę przyjęła, Rada Miasta 
Radomia również. Poprosił radnego Adamczyka, aby zagłosował zgodnie z własnym 
sumieniem. 

Radny Grzegorz Płonka zaproponował, aby może zagłosować nad tym projektem , 
po kontroli NIK. Stwierdził, że nie jest to temat na tą sesję.



Radny Leszek Salamon stwierdził,  że  telewizja  TRWAM nie  otrzymała  koncesji. 
Klub nie ocenia czy to było  zgodne z prawem, czy nie.  Klub chce,  aby telewizja 
TRWAM otrzymała koncesję i apelują do KRRiT, aby taką koncesję wydano.

Radny Bogdan Knopik zgłosił wniosek, aby zakończyć dyskusję na ten temat.

W/w wniosek został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.

Uchwała XX/226/12 dotycząca stanowiska w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam 
miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej przez KRRiT, została przyjęta 5 
głosami „za”, 13 głosami „wstrzymującymi” i 2 „przeciw” – głosowało 20 radnych. , 
 
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczy-
nach w 2011 roku.
Sprawozdanie  radni  otrzymali  w  materiałach  na  sesję.  Uwag  ani  wniosków  do 
sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali i informację o działalności Straży Miejskiej za 
okres od 16.02.2012 r. do 20.03.2012 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Radny  Bogdan  Knopik zwrócił  się  do  Straży  Miejskiej  o  interwencję  w  celu 
uporządkowania  terenu  w  dz.  Dębieńsko  przy  ulicy  Odrodzenia,  naprzeciw 
poczty (usunięcie gruzu i wyrównanie terenu). 

Ad. 9 i 10
Radny Waldemar Mitura w imieniu pacjentów zwrócił się o umieszczenie ławek przy 
budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  dz.  Leszczyny  Osiedle  oraz  o  wymianę  ławek  
na terenie parku przy ul. Sportowej w dz. Leszczyny Osiedle, ze względu na ich zły 
stan techniczny.  
Zwrócił się również do Przewodniczącego Rady Miejskiej o przeanalizowanie kwestii 
legitymacji dla radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jeżeli jest taka potrzeba, to nie ma 
żadnych przeciwwskazań do wyrobienia legitymacji.

Burmistrz  GiM stwierdził,  że  należy  się  w/w  tematowi  przyjrzeć  i  ewentualnie 
uwzględnić prośbę. 

Radny  Bernard  Strzoda zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Dyrektora  ZDiSK  czy  
w  najbliższym  czasie  jest  przewidziane  czyszczenie  poboczy  dróg  na  terenie 
sołectw. 

Radny Marek Profaska zwrócił się z zapytaniem, kiedy jest planowana wizja stanu 
dróg i remonty dróg gruntowych. 

Radny Bogdan Knopik  poinformował,  że remonty dróg w Dębieńsku już zostały 
rozpoczęte.  Poinformował  również,  że  jeszcze  nie  zostały  przekazane  środki 
Wojewodzie  na  wypłacenie  odszkodowań  rolnikom,  ale  wie,  że  na  szczeblu 



ministralnym będą takie  postanowienia,  dlatego w związku z  monitami  rolników  
o  szkodach chce,  aby Komisja  do Szacowania  Szkód została  uruchomiona przy 
tutejszym  Urzędzie,  zwrócił się  o  przekazanie  informacji  rolnikom  o  możliwości 
składania  wniosków o  odszkodowania,  w  związku  ze  szkodami  na  skutek  klęski 
żywiołowej – wymarznięcia wiosenne. Przypomniał, że w przypadku szkód na skutek 
powodzi  odszkodowania  nie  były  wypłacone  w  gotówce,  ale  jako  kredyty 
preferencyjne na zakup środków do produkcji. Poinformował, że podjął już temat  
w  Powiecie,  w  Żorach,  Lyskach,  Świerklanach,  gdzie  również  powstanie  w/w 
Komisja.

Radny  Józef  Szczekała  w  związku  z  wypowiedzią  Burmistrza  GiM  w  sprawie 
powstania nowego centrum handlowego w dz. Czerwionka a mianowicie, że gmina 
nie ma zbyt wielkiego manewru dotyczącego prywatnego terenu.
Stwierdził, że upadną inne małe firmy, które zasilają budżet gminy. 
Przypomniał,  że  gmina  jest  właścicielem  terenu  w  centrum  Czerwionki,  gdzie 
znajdowała się stacja benzynowa. Mija rok od momentu, kiedy gmina wykupiła ten 
teren za kwotę 100 tyś zł. Nic tam się nie dzieje. Stwierdził, że w centrum Czerwionki 
stoi barak. Zwrócił  się albo o wyburzenie budynku albo o zagospodarowanie tego 
terenu, ponieważ to szpeci.

Burmistrz GiM stwierdził, że tak daleko idące wnioski nie zawsze muszą być trafne, 
ponieważ trzeba zwrócić uwagę jak długo czekano na to, aby stację wyprowadzić  
z  tego  terenu.  Wyjaśnił,  że  radny  Szczekała  jest  w  błędzie,  jeżeli  uważa,  że 
Burmistrza  to  nie  denerwuje  (szpecący budynek).  Przypomniał,  że  są  procedury. 
Stacja benzynowa jest obiektem szczególnie niebezpiecznym. Nie chodzi o to, co 
znajduje się na powierzchni, ale o to, co jest pod powierzchnią gruntu. Uważa, że za 
ok. pół roku będzie się starał, aby zostało to usunięte. Przypomniał, że są plany, co 
do zagospodarowania tzw. centrum Czerwionki. Oczekuje się na ogromne środki na 
rewitalizację  familoków,  to  jest  m.  In.  uwzględnienie  tego  obszaru  (część  ulicy 
Furgała, część ulicy Wolności i  3 Maja). Problemem na dzień dzisiejszy jest PSS 
Społem, ponieważ jest to kolejny obszar, który nie należy do gminy i chce, aby ten 
budynek  PSS wyglądał  lepiej.  Wyjaśnił,  że  nie  zrobi  nic,  co  nie  byłoby  zgodne  
z prawem. Nie wyśle firm, które mają rozbroić teren bez potrzebnych zgód. 

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner  poinformował, że nie na darmo jeździł do 
Płocka po to, aby ten obiekt szpecił. Nie po to wprowadzano do budżetu 100 tyś zł. 
Niestety  jest  to  obiekt,  który  jest  szczególnie  uciążliwy  dla  środowiska.  Teraz 
prawdopodobnie  prace  będą  bardzo  krótkie,  ponieważ  zburzenie  budynku 
przypuszczalnie jest to kwestia 1 dnia, wydobycie zbiorników kwestia 1-2 tygodni, 
natomiast wszystkie procedury z tym związane muszą mieć swój czas. Poprosił, aby 
zrozumieć, że to,  że obiekt dalej  stoi,  to nie znaczy,  że nic się w tej  sprawie nie 
dzieje.

Radny Waldemar Mitura  odniósł  się  do wypowiedzi  radnego Szczekały,  że mali 
przedsiębiorcy stracą, kiedy powstanie nowe centrum handlowe. Stwierdził, że tak 
się  nie  stanie,  podał  przykład  dużego centrum Barbórka  na  osiedlu  „Manhattan”, 
które zostało zamknięte i małego sklepiku obok przystanku osiedlowego, który nadal 
istnieje.

Radny Szczekała uważa, że jednak małe sklepy odczują straty na otwarciu marketu.



Radny Salamon  poinformował,  że ulica Roberta Pierchały,  na której  mieszka, na 
wszystkich  podkładach  mapowych,  na  których  pracuje  się  w  gminie  przy  planie 
zagospodarowania,  użyta  jest  nazwa Józefa Pierchały,  zwrócił  się  o  interwencję  
w sprawie poprawnego stosowania nazwy „ulicy Roberta Pierchały” w dz. Leszczyny 
Stare,  na podkładach mapowych  i  GPS użyta  jest  niewłaściwa  nazwa tj.  „Józefa 
Pierchały”.

Radny Marek Paluch zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, na jakim etapie są prace 
na terenie targowiska oraz czy wiadomo coś na temat inwestycji, która ma powstać 
na terenie pomiędzy krytym basenem a Komisariatem Policji.

Burmistrz GiM  poinformował, że każdy codziennie może zaobserwować, na jakim 
etapie jest ciąg inwestycji  od targowiska do terenu, który jest bezpośrednio przed 
Policją.  Chciałby,  aby  na  początku  roku  2013  ten  teren  był  terenem 
zrewitalizowanym. W czerwcu br. zakończenie budowy targowiska oraz parkingu
 pomiędzy  targowiskiem  a  Halą.  W  miesiącu  kwietniu,  w  myśl  całej  procedury 
budowy Hali, firma DOMBUD wchodzi na teren Hali. W międzyczasie odbędzie się 
budowa  parkingu  od  strony  basenu  krytego  i  zagospodarowanie  terenu  od 
ciepłociągu do budynków Policji. Na tym obszarze powstanie obiekt handlowy Netto 
wkomponowany  architektonicznie  do  familoków,  ponieważ  budowla  będzie 
wykonana  z  cegły  klinkierowej.  Niestety  jest  to  kolejny  obiekt  handlowy  w 
Czerwionce,  ale  to  jest  oferta.  Myśli,  że fakt  zagospodarowania terenu,  zrobienia 
parkingów,  chodnika  przy  okazji  zrobienia  dróg  dojazdowych,  to  jest 
zagospodarowanie terenu. Uważa, że wizualnie ta część Czerwionki się poprawi i 
najprawdopodobniej zostanie schowany ciepłociąg pod ziemię.

Radny Marek Paluch czy jest już koncepcja drogi technicznej, jeżeli chodzi o Halę, 
czy od strony Osiedla Starej Kolonii czy od strony Ośrodka Zdrowia.

Burmistrz Gim rozmowy sprowadziły się do tego, że od strony Osiedla Starej Kolonii 
czyli od ulicy 3 Maja ale od strony gminnej komunalnej. Sam wjazd na basen oraz do 
sklepu do pawilonu będzie odpowiednio przebudowany do potrzeb, natomiast droga 
techniczna od Starej Kolonii.

Przewodniczący Rady Miejskiej powitał  radnego wojewódzkiego pana Czesława 
Sobierajskiego na sesji RM w Czerwionce-Leszczynach i oddał mu głos.

Pan  Czesław  Sobierajski  radny  Sejmiku  Woj.  Śl.  stwierdził,  że  postanowił 
poodwiedzać  wszystkie  gminy,  uczestniczyć  w  sesjach  i  poznać  ich  problemy, 
perspektywa  dofinansowywania  jest  przed  nami,  postanowił  jako  szef  Komisji 
Rozwoju  i  Zagospodarowania  Przestrzennego  Infrastruktury,  czyli  tej  głównej 
praktycznie Komisji Sejmikowej, gdzie wiele rzeczy będzie się opiniować. Również 
jako członek Komitetu Regionu Unii Europejskiej, gdzie również zajmujemy się tymi 
sprawami, jako przedstawiciel województwa Związku Województw, pragnie być bliżej 
gminy Czerwionka-Leszczyny. 
Kolejna perspektywa dofinansowywania będzie wyglądać trochę inaczej. Nie będzie 
wąska, sektorowa. Wspomniał o drogach i autostradach, zaznaczył, że przed nami 
jest Strategia Rozwoju Transportu Województwa Śląskiego. Komisja RiZP Sejmiku 
Śląskiego również nad tym pracuje. Bez tego trudno mówić o rozwoju województwa.



Na  zebraniu  delegatów  województw  przyjęto  kilka  projektów.  Są  tam  zawarte 
kluczowe decyzje m.in. o obwodach jednostek, czyli  gmin, powiatów, województw. 
Budżet województwa to 1,5 mld zł w tym dochody własne to niecały miliard. Deficyt 
wynosi ponad 600 mln zł do tego należy dołożyć 790 mln zł zadłużenia szpitali – tak 
wygląda stan finansowy naszego województwa. Pracuje się nad tym, aby zwiększyć 
dochody  własne  samorządów.  Zadeklarował,  że  będzie  rzecznikiem  gminy 
Czerwionka-Leszczyny  i  Subregionu  Zachodniego.  Życzył  wszystkim  obecnym 
rozwoju gminy.

Radny Marek Paluch zwrócił się do radnego Sejmiku Woj. Śl. czy podejmował już 
jakieś  działania  na  rzecz  gminy  Czerwionka-Leszczyny  na  forum  Sejmiku,  czy 
składał interpelacje w tym temacie, jaka jest geneza tego, że odwiedził gminę.

Pan Czesław Sobierajski radny Sejmiku Woj. Śl. odpowiedział, że postanowił być 
obecny  na  każdej  sesji  jako  przedstawiciel  województwa  śląskiego  i  poznać 
problemy gminy.

Burmistrz GiM powitał radnego i prosi o ścisły kontakt z naszym przedstawicielem 
w Sejmiku Śląskim. 
Poprosił  o  uwzględnienie  potrzeb  związanych  z  faktem 2  zjazdów z  autostrady  
i kanalizowanie ruchu jest z góry określone. W związku z tym, dojazdy do autostrad 
są to  drogi  głównie  wojewódzkie,  dlatego będzie się  pisać wnioski,  aby potrzeby 
finansowe dla gminy były realizowane.

Pan  Czesław  Sobierajski  radny  Sejmiku  Woj.  Śl.  poinformował,  że  z  panem 
Grzegorzem Wolnikiem radnym Sejmiku Woj. Śl. ściśle współpracują.

Radny Ryszard Bluszcz przypomniał Forum Sołtysów w Katowicach, gdzie zgłaszał 
kilka problemów związanych z drogami nr 924, 925. Droga 924 przebiegająca przez 
sołectwo  Szczejkowice  od  14  lat  jest  projekt  powtarzany  chodnika.  Sołtys 
poinformował, że złożył stosowne dokumenty w tej sprawie. Dlatego ma nadzieję, że 
zostanie  to  zrealizowane  i  prosi  radnego  Sejmiku  o  zainteresowanie  się  tymi 
dokumentami, które zostały złożone.

Pan Czesław Sobierajski  radny Sejmiku Woj.  Śl.  Poinformował,  że  odbyło  się 
wspólne  posiedzenie  2  Sejmików:  Małopolskiego  i  Śląskiego,  gdzie  uzgodniono 
wspólne  projekty.  Szczęśliwie  się  składa,  że  W-ce  Minister  Rozwoju  pochodzi  
z naszego regionu. Poinformował, że Sejmik Woj. Śl. stawia na drogi a w przyszłości 
będzie wiadomo, co z tego wyjdzie. 

Ad.11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował  wszystkim za 
udział, poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 kwietnia br. 
oraz przypomniał  wszystkim radnym o złożeniu w terminie  do końca kwietnia  br. 
oświadczeń majątkowych oraz poprosił  o osobiste umówienie się na spotkanie w 
celu sprawdzenia w/w oświadczeń. 
Złożył życzenia wszystkim obecnym z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
następnie „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono. 



Protokołowała:
Bożena Zawalska
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	Radny Bogdan Knopik zwrócił się do Straży Miejskiej o interwencję w celu uporządkowania terenu w dz. Dębieńsko przy ulicy Odrodzenia, naprzeciw poczty (usunięcie gruzu i wyrównanie terenu). 

