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

w dniu 25 maja 2012 r.,w dniu 25 maja 2012 r.,

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

w Czerwionce-Leszczynachw Czerwionce-Leszczynach

 
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej  radny Bernard Strzoda  dokonał  otwarcia 
XXII 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).

V-ce  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 19 radnych.

V-ce Przewodniczący Rady poprosił, na wniosek Burmistrza G i M, o wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:

1. przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Biblioteki  Publicznej  
w Czerwionce-Leszczynach,

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

2. wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 
nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Czerwionce-Leszczynach oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

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

V-ce Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie 
autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012.

Następnie V-ce Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji po wprowadzonych 
zmianach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  na rok 
2012,

2) zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  26  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,

3) określenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  powstałych  w  wyniku 
adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, 
stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4) przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

5) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w 
Czerwionce-Leszczynach,

6) wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  czas  nieoznaczony  części 
nieruchomości  zabudowanej  garażem położonej  w  Czerwionce-Leszczynach 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

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

10. Zakończenie. 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad. 2
Protokół Nr XXI/12 z sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r. został przyjęty 16 głosami „za” 
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 18 Radnych.

Ad. 3 
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał  Rady  Miejskiej  i  działalności  w  okresie  od  26  kwietnia
do 25 maja br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Poinformował  o  wydaniu  Zarządzenia  dotyczącego  zmiany  w  składzie  Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja już od dłuższego czasu 
proceduje  bardzo  ważne  kwestie,  tzn.  wydawania  tzw.  niebieskiej  karty.  Jest  to 
rewolucja, jeżeli  chodzi o działalność Komisji. Poszerzanie składu Komisji  odbywa 
się w tej chwili, dlatego, aby wzmocnić Komisję osobami, które z racji zawodu muszą 
uczestniczyć w sytuacji rodzin, u których niebieska karta ma się pojawić. Chodzi tutaj 
o Policjantów oraz pracowników OPS. Wydawanie niebieskiej  karty jest  to często 
kontakt z problemami rodziny, z osobą, która stosuje przemoc i która często potrafi 
się odgrażać wszystkim a również tym, którzy w tej komisji uczestniczą. Obecność 
Policjanta,  fachowca w takiej  sytuacji  jest  nieodzowna,  ponieważ jest  to  ktoś,  kto 
wzmacnia dyscyplinę i wpływa bardzo korzystnie na rozwiązywanie kwestii spornych. 
Uważa, że są to ostatnie zmiany personalne w składzie Komisji. Poinformował, że 
jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która spełnia wszystkie warunki dotyczące tego 
problemu.  Problemy  niestety  dotyczą  coraz  większej  liczby  mieszkańców. 
Zaangażowanie  w  to  są  różne  środowiska,  tj.  nauczycieli,  pedagogów,  lekarzy. 
Burmistrz  poinformował,  że  nie  wszyscy  chcą  w  tej  Komisji  brać  udział  z  racji 
olbrzymich problemów, którymi ta Komisja się zajmuje.
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Poinformował, że Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny znalazł się wśród 5 
laureatów konkursu w Polsce, w kategorii „Najlepsza promocja projektów unijnych”  
i  otrzymał  wyróżnienie  za  projekt  promocji  terenów  inwestycyjnych  w  ramach 
kampanii „Chcę dla Ciebie pracować”. Burmistrz pogratulował Wydziałowi Rozwoju 
GiM, pani Naczelnik w/w Wydziału, pani Rzecznik Prasowej, które pracują na dobry 
wizerunek naszej gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do projektu.
Poinformował również, że Pełnomocnik Grzegorz Wolnik spotkał się z dyrektorem 
Parków Krajobrazowych Brodą. Z informacji wynika, że nastąpiło zbliżenie stanowisk. 
W dużej mierze wiąże się to z naszymi oczekiwaniami.

Burmistrz  poinformował,  że  na  następnej  sesji  zostanie  zorganizowana  zbiórka 
pieniężna  dla  Damiana  Popiełkiewicz  3-letnie  dziecko,  które  cierpi  na  przykurcz 
kończyn. Koszt leczenia to 42 000 euro.

Radny Bogdan Knopik zapytał czy w ramach promocji jest możliwe, aby helikopter 
latał na terenem Dębieńska i obserwował teren.

Burmistrz GiM poinformował, że z tego, co mu wiadomo nie ma to nic wspólnego 
z promocją gminy.

Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że są to loty związane z monitorowaniem linii 
wysokiego napięcia.

Radny Waldemar Mitura  poprosił, aby promocja przekładała się na ilość inwesto-
rów.

Burmistrz  GiM  wyjaśnił,  że  trzeba  pamiętać,  że  w  wielu  przypadkach  trzeba 
przekształcić wiele terenów, aby inwestor mógł zainwestować. 

Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że władze są w trakcie uzgodnień 2 stacji 
benzynowych. Zmienia się strefę zagospodarowania w strefie węzłów. Jest inwestor 
chętny na budowę bazy logistycznej. Prowadzi się rozmowy z MC Donald’s, aby się 
ulokował tam gdzie jest teren gminny. W okolicy Tesco powstanie galeria handlowa 
z nowymi miejscami pracy. Wyjaśnił, że to nie jest tak, że promocja nie ma wpływu 
na nasz wizerunek.

V-ce Przewodniczący Rady pogratulował  wyróżnienia w konkursie i  podziękował 
wszystkim biorącym udział w promocji gminy. Nastepnie powitał Przewodniczącego 
RM, który przybył na sesję. Podziękował i przekazał mu prowadzenie obrad sesji.

Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja  Rewizyjna  –  Przewodniczący  Komisji  radny  Jan  Pala 

poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenia 10 i 22 maja 2012 roku.
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji omówiono sprawy dotyczące sprawozdania 
rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2011 rok, 
informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz sprawozdania 
finansowego  jednostki  samorządu  terytorialnego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny za 2011 rok. W wyniku dyskusji w dniu 22 maja br. Komisja Rewizyjna 
podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
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i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  tytułu  wykonania  budżetu  gminy  i  miasta 
Czerwionka-Leszczyny  za  2011  rok.  Stosowna  uchwała  wraz  z  opinią  została 
wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem jej zaopiniowania.  
Poinformował, że w dniu 18 maja br. Komisja odbyła kontrolę w Gimnazjum nr 6  
w Czerwionce-Leszczynach, Komisja jest na etapie pisania protokołu pokontrolnego.

2) Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  – 
Przewodnicząca  radna  Jolanta  Szejka  poinformowała,  że  Komisja  odbyła 
swoje posiedzenie w dniu 21 maja 2012 r. 

Na posiedzeniu Komisji omówiono materiały na sesję. 
Skarbnik  Gminy  i  Miasta  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały 
Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012.
Sekretarz Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie:

- zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  26  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,

- przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał. 
Komisja na swoim posiedzeniu nie podjęła żadnych wniosków. 
Radny Grzegorz Wolny omówił  ostateczne przygotowania do X Festiwalu Muzyki 
Niemechanicznej  Around The Rock, który odbędzie się 2 czerwca br. 
Jednym  z  zespołów,  który  wystąpi  na  tegorocznym  Festiwalu  będzie  Zespół 
Myslovitz. 
Na  Festiwalu  promowana  będzie  również  kultura  śląska.  Panie  z  Kół  Gospodyń 
Wiejskich przygotują tradycyjne potrawy śląskie, np. hekele, bigos czy żurek śląski – 
poczęstunek gratis. W trakcie Festiwalu odbędzie się również pokaz mody śląskiej.
Komisja omówiła również wydatki związane z promocją w/w Festiwalu.
W sprawach bieżących poinformowano Komisję, że w dniach 12 maja br. Formacja 
Taneczna Zygzak brała udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek Opole 2012, gdzie 
Grupa MAŁY ZYGZAK zdobyła srebrny medal i tytuł I-Vice Mistrza Polski w kategorii 
Show. Grupa ZYGZAK zdobyła złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii Show
Grupa ZYGZAK ma już pewną nominację do Mistrzostw Europy.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poinformowała 
o przygotowaniach do Kongresu w Świdnicy oraz do wyjazdu na Targi w Monachium.
Przewodnicząca  przekazała  na  ręce  pani  Naczelnik  gratulacje  za  zdobycie 
wyróżnienia w kategorii najlepsza promocja projektów unijnych.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny 

Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 22 maja 2012r.

Na  posiedzeniu  Komisji  omówiono  materiały  na  sesję.  Sekretarz  Gminy  
i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie:

7) zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  26  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad 
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bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,

8) określenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  powstałych  
w  wyniku  adaptacji  pomieszczeń  niemieszkalnych  i  strychów  
w  domach  wielolokalowych,  stanowiących  własność  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,

9) wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  czas  nieoznaczony  części 
nieruchomości  zabudowanej  garażem położonej  w  Czerwionce-Leszczynach 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.
Konsultant  OPS  oraz  inicjatorka  Programu  pani  Monika  Stępień-Grzegorzyca 
przedstawiła  Komisji  prezentację  Programu  Aktywności  Lokalnej  „Działania 
aktywizujące rodziny wieloproblemowe w ramach Samopomocowego Klubu Rodzin 
z  familoków”,  który był  realizowany w okresie  od  31.03.2011 roku do 31.12.2011 
roku.
Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  oraz  V-ce  Burmistrz  Gminy  
i Miasta przedstawili funkcjonowanie służby zdrowia w placówkach oświaty.
Na posiedzeniu Komisja nie podjęła żadnych wniosków. 
Na tym zakończono posiedzenie.

4) Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  – Przewodniczący  Komisji  radny 
Arkadiusz  Adamczyk  poinformował,  że Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  
w dniu 23 maja 2012 roku.

Poinformował, że Komisja szczegółowo omówiła i pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał w sprawie:

1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012 
(w obszarach oświaty, kultury i sportu)

2. przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Biblioteki  Publicznej  
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011.

W sprawach bieżących Komisja zajęła się wnioskiem z poprzedniego posiedzenia. 
Wniosek dotyczył możliwości zwiększenia liczby oddziałów w przedszkolach. Z dużą 
satysfakcją Komisja przyjęła informacje, iż władze gminy są przekonane do tego, że 
dodatkowe  oddziały  powstaną  po  jednym  oddziale  w  dz.  Leszczyny  i  w  dz. 
Czerwionka oraz trzeci  oddział  w jednej  z w/w dzielnic.  Decyzja,  gdzie powstaną 
dodatkowe oddziały zapadnie po przedstawieniu przez Dyrektorów szczegółowych 
propozycji.  Będą  brane  pod  uwagę  takie  aspekty,  jak  aspekt  organizacyjny, 
ekonomiczny  oraz  stworzenie  jak  najlepszej  oferty  atrakcyjności  przedszkola  dla 
rodziców.
 Przewodniczący Komisji stwierdził, że biorąc pod uwagę obietnice władz, można już 
mówić o 6 dodatkowych oddziałach, gdyż gmina przejmuje na swoje finansowanie 
3 oddziały dotychczas finansowane z programów unijnych.
Następnie Komisja zajęła się sprawą objazdu stadionów i  boisk w naszej gminie. 
Podkomisja  składająca  się  z  członków  Komisji  OKiS  pod  przewodnictwem  V-ce 
Przewodniczącej  Komisji  pani  Stefanii  Szyp,  dokonała  objazdu.  W razie  potrzeby 
sprawozdanie  z  objazdu  zostanie  przedstawione.  Po  przedstawieniu  kosztów 
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związanych  z  potrzebami  Klubów  Sportowych,  Komisja  ustali  harmonogram 
inwestycji, które od roku 2013 byłyby sukcesywnie realizowane.
Jeżeli chodzi o Sołectwa, najbardziej pilne są remonty na płytach boisk w Sołectwie 
Palowice i Szczejkowice. Jeżeli chodzi o dzielnice, to w Czerwionce istnieje problem 
boiska treningowego a w dz. Leszczyny istnieje problem budynku klubowego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

V-ce Przewodnicząca Komisji  radna Stefania Szyp poinformowała,  że podczas 
objazdów boisk  Prezesi  Klubów przedstawili,  jak  wiele  prac  włożono  społecznie  
w Kluby Sportowe. Świadczy to o ich bardzo wielkim zaangażowaniu.

5) Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  – 
Przewodniczący  radny  Grzegorz  Płonka poinformował,  że  posiedzenie 
Komisji odbyło się 21 maja 2012 r.  .

Komisja zapoznała się z projektami uchwał branżowych w sprawie: 
1. określenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  powstałych  w  wyniku 
adaptacji  pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, 
stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3. wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  czas  nieoznaczony  części 
nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Czerwionce-Leszczynach oraz 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy:
-  przekazano  informację  na  temat  wniosku  dot.  remontu  płyty  boiska 
w  Szczejkowicach  –  Komisja  przekazała  temat  do  rozpatrzenia  Komisji  Oświaty, 
Kultury i Sportu,
-  w  przygotowaniu  jest  porozumienie  z  Powiatem  na  prowadzenie  zadań  przy 
drogach i chodnikach powiatowych,

6) Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący radny Artur  Szwed poinformował,  że  posiedzenie  Komisji 
odbyło się 22 maja 2012 r. 

Przewodniczący poinformował o spotkaniu w terenie – w rejonie pawilonu Biedronka 
w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy dot. bezpiecznego dojścia osób z wózkami i osób 
niepełnosprawnych  na wózkach.  Na spotkaniu  pojawiła  się  nowa  koncepcja,  aby 
przedłużyć chodnik od przejścia dla pieszych w kierunku stacji paliw. Z tą propozycją 
zostanie zapoznany Dyrektor ZDP, po jego opinii temat będzie kontynuowany. 
W  związku  z  licznymi  sprawami  związanymi  z  działalnością  Policji,  Komisja 
postanowiła na kolejne posiedzenie zaprosić Komendanta Komisariatu Policji.
Do treści projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji uwag nie zgłoszono.

7) Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  –  Przewodniczący  radny  Ryszard  Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 maja 2012 r.   

Komisja zapoznała się z projektami uchwał branżowych w sprawie: 
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1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2. zmiany  w  uchwale  Nr  XXI/234/12  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,
3. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Projekty zaopiniowano pozytywnie.
Przewodniczący  Komisji  poruszył  sprawę  ramowej  Dyrektywy  Wodnej  oraz 
Dyrektywy Powodziowej  i  opracowania planu powodziowego dla gminy,  włącznie  
z mapami zagrożenia powodziowego zgodnie z Dyrektywą Powodziową,  która od 
2010 roku powinna obowiązywać w naszym kraju.
Naczelnik  Wydziału  ZKO  poinformował,  że  nasza  gmina  nie  ma  obowiązku 
opracowania takiego planu. Gmina ma opracowany Plan Zarządzania Kryzysowego 
Gminy i Miasta, zatwierdzany przez Burmistrza i Starostę, przedkładany Wojewodzie, 
w  Planie  wskazane  są  zagrożenia  (jednym  z  nich  jest  powódź)  oraz  procedury 
reagowania,  studium  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  które  wskazuje 
obszary, gdzie takie zagrożenia mogą występować. 

Radny  Bogdan  Knopik podziękował  za  współpracę  Komisji  OŚRLiGN  z  Radą 
Powiatową przy Izbie Rolniczej.

8) Komisja  Budżetu  i  Finansów  –  V-ce  Przewodniczący  radny  Stanisław 
Breza  poinformował,  że  Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  w dniu  23  maja 
2012 r. 

Komisja zapoznała się z projektami uchwał finansowych w sprawie:
1. zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 

2012,
2. przyjęcia  sprawozdania  finansowego  Biblioteki  Publicznej  w  Czerwionce-

Leszczynach za rok 2011
Powyższe projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie. 
Komisja  została  również zapoznana przez Skarbnika Gminy i  Miasta z  Uchwałą  
z dnia 4 kwietnia 2012r V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach wraz z uzasadnieniem, która była szczegółowo omówiona na Komisji 
Rewizyjnej.  Komisja zapoznała się także ze sprawozdaniem finansowym jednostki 
samorządu terytorialnego – Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011. Po 
udzieleniu  wyjaśnień  na  pytania  członków  komisji  i  pozytywnym  zaakceptowaniu 
sprawozdania finansowego posiedzenie zakończono. 
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.

V-ce Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do Skarbnika GiM o złożenie 
wyjaśnień  dotyczących  działalności  Biblioteki  Publicznej  w  Czerwionce-
Leszczynach, gdzie pojawiła się pozycja niespłaconych pożyczek mieszkaniowych 
zarówno po stronie zobowiązań jak i po stronie należności.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że kwota 36 460,00 zł czyli należności i zobowiązań z tytułu 
udzielenia zakładowych pożyczek, wynika z tego, że Zakładowy Fundusz Socjalny 
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prowadzony  przez  Bibliotekę  jest  prowadzony  na  mocy  porozumienia  przez 
Wojewódzką Bibliotekę Śląską.

9)  Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Przewodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu 
odbyło się 22 maja 2012 r. W posiedzeniu Klubu brali udział Skarbnik GiM, Sekretarz 
GiM. Omówiono projekty uchwał na sesję.
Członkowie Klubu Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość wzięli udział 
we mszy świętej w intencji Ojczyzny w święto 3 Maja w Parafii Św. Andrzeja Boboli 
w Leszczynach. 
Klub Radnych uważa za niestosowne zachowanie pana Pełnomocnika Grzegorza 
Wolnika na ostatniej sesji, chodzi o polemikę z radnym Waldemarem Miturą.
Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  zwrócił  się  

z wnioskami o:
budowę  wiaty  przystankowej  przy  ulicy  Ks.  Pojdy  obok  ulicy  Narutowicza  

w dzielnicy Leszczyny Stare, 
- podanie  terminu  rozpoczęcia  prac  związanych  z  remontem  Szkoły 
Podstawowej  przy  Zespole  Szkół  nr  1  im.  Jana  Pawła  II  w  Czerwionce-
Leszczynach,
- podanie terminu rozpoczęcia prac związanych z budową dojazdu do parkingu 
przy cmentarzu w dz. Leszczyny Stare, 
- podanie  informacji,  kto  jest  właścicielem  terenu  hydroforni  przy  ulicy 
Czereśniowej przy Osiedlu Manhattan w dz. Leszczyny Osiedle. 

10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny 
Marek Paluch  poinformował,  że  posiedzenie  Klubu odbyło  się  21  maja  br.  Klub 
omówił materiały na sesję, do których nie zgłoszono żadnych uwag.
Klub zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza GiM o to, aby informacja, gdzie powstaną 
dodatkowe  oddziały  przedszkolne,  zarówno  popołudniowe  jak  i  popołudniowe, 
została przekazana jak najszybciej zainteresowanym a w szczególności rodzicom. 
Przewodniczący Klubu stwierdził, że z punktu widzenia społecznego jest to bardzo 
ważna informacja.

Burmistrz GiM poinformował, że musi wyważyć kwestie społeczne i przełożyć je na 
kwestie finansowe. Jeżeli  jest informacja o utworzeniu dodatkowych oddziałów, to 
prosi  o  zrozumienie spraw związanych  z pełną informacją dotyczącą  przeliczenia 
godzin  w  ramach  dodatkowych  oddziałów  na  wyniki  dopłat  dla  nauczycieli. 
Zatrudnienie  nauczycieli,  przy okazji  nowych  oddziałów,  nie  może się  zwiększyć  
a efektywność pracy przedszkoli musi się zwiększyć. Natomiast chciałby, aby to, co 
zostanie sfinansowane dzisiaj, miało przełożenie na to, co będzie w styczniu 2013 
roku,  czyli,  że  poziom  dopłat  będzie  realnie  mniejszy  o  tą  kwotę,  która  dzisiaj 
zostanie dołożona do przedszkoli. Uważa, że to jest jak najbardziej racjonalne. 

Przewodniczący  Klubu oświadczył,  że  członkowie  Klubu  nie  naciskają,  nie 
wskazują terminu, tylko proszą, aby odbyło się to jak najszybciej.
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11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący 
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 23 maja 
2012 roku. Tematem obrad było  omówienie materiałów na sesję oraz sprawy 
bieżące. 

Odnośnie materiałów na sesję, Klub nie wniósł żadnych uwag. 
W sprawach bieżących poruszono 2 tematy:
1. Temat, który dotyczy przedszkoli. Klub Radnych popiera stanowisko Burmistrza 
GiM w sprawie  utworzenia  dodatkowych  oddziałów,  głównie  w  kwestii  oddziałów 
popołudniowych ze względu na to, że organizacyjnie i finansowo takie rozwiązanie 
dla  gminy  jest  korzystniejsze,  tym  bardziej,  że  z  sondażu  wynika,  że  są  chętni 
rodzice  wysłać  dzieci  do  oddziałów  popołudniowych.  Taki  wniosek  podjęto  na 
posiedzeniu.
2. Temat związany z planowaniem przestrzennym. Klub Radnych pozytywnie ocenia 
tymczasowe  działania  Pełnomocnika  ds.  PRiG  jak  również  Wydziału  Planowania 
Przestrzennego odnośnie przygotowań prac związanych z planowaniem. Stwierdził, 
że  można  zauważyć  dwa  trendy,  tj.  firmy  planistyczne,  które  zgłosiły  się  do 
wykonania planów, które zostały już przyjęte przez Radę, stosunkowo oferują niskie 
ceny, co z drugiej strony czyni pewne obawy o jakość wykonywania w/w prac, ale 
uważa, że Pełnomocnik i Wydział PP będą nad tym czuwać. Klub Radnych zwrócił 
uwagę  na  potrzebę  większego  zaangażowania  się  w  przygotowania  planów 
dotyczących terenów zgłaszanych do przekwalifikowania przez mieszkańców. 
Klub Radnych zwrócił  się  z  wnioskiem o jak najszybsze przystąpienie do zmiany 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  Szkoły  Podstawowej  
w Palowicach oraz na terenach, do których złożone zostały wnioski  mieszkańców 
Sołectwa Palowice. 

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że ubolewa nad tym, że dał się 
sprowokować na poprzedniej sesji. Przeprosił publicznie radnego Waldemara Miturę. 
Wyjaśnił, że nie było intencji obrażenia radnego. Czasami w dyskusji wypowiada się 
ostre słowa.
Odnosząc się do słów Przewodniczącego Klubu radnego Strzody, poinformował, że 
właśnie  została  mu  przekazana  informacja,  że  do  tego  momentu  zaopiniowano 
pozytywnie  48  wniosków  podziałowych  działek.  Podejrzewa,  że  minimum  100 
wniosków zostanie do końca roku zaopiniowanych pozytywnie. Oczywiście w miarę 
możliwości  finansowych  i  kadrowych  władze  będą  się  starać  zaspokoić  potrzeby 
mieszkańców.

V-ce  Przewodniczący  RM  Marek  Paluch odniósł  się  do  wypowiedzi 
Przewodniczącego Strzody,  który powiedział, że jest bardzo duże zainteresowanie 
oddziałami popołudniowymi,  chciał  zauważyć,  że tylko 90 rodziców zadeklarowało 
taką chęć, aby zapisać dzieci do oddziałów popołudniowych, natomiast zostaje nam 
230 rodziców zainteresowanych oddziałami dopołudniowymi. Prosi, aby wziąć to pod 
uwagę.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner stwierdził, że rzeczywiście liczby są takie, 
jak  Przewodniczący  Paluch  powiedział.  Wśród  tych  200  dzieci,  109  dzieci  jest 
rodziców, z których 1 nie pracuje,  więc w tym momencie cyfry mówią jednak, co 
innego. Od momentu, kiedy przystąpiono do tworzenia arkusza kalkulacyjnego, nigdy 
nie było powiedziane, że jeśli nie będzie potrzeby, to dodatkowych oddziałów się nie 
stworzy. Poinformował, że intencją władz od samego początku było, że jeżeli będzie 
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potrzeba,  to  do  tych  potrzeb  władze  się  dostosują.  Władze  działają  jedynie  pod 
presją potrzeb.

V-ce Przewodniczący RM Bernard Strzoda  stwierdził, że rzeczywiście nie powie-
dział, że jest duże zainteresowanie oddziałami dopołudniowymi. Korzystnie jed-
nak dla gminy i organizacyjnie, i finansowo jest wprowadzenie oddziałów popołu-
dniowych. Ważne jest, aby pogodzić potrzeby rodziców z możliwościami finanso-
wymi i organizacyjnymi gminy.

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 projektów uchwał w sprawie:

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
- wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 
nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Czerwionce-
Leszczynach oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy,

2)  sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  z  przeprowadzonych  konsultacji  
w  przedmiocie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  sprzedaży  lokali 
mieszkalnych  powstałych  w  wyniku  adaptacji  pomieszczeń  niemieszkalnych  
i  strychów  w  domach  wielolokalowych,  stanowiących  własność  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

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 17 głosach „za”.

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

Uchwała Nr XXII/238/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 
2012  rok,  została  przyjęta  16  głosami  „za”  i  2  „wstrzymującym”–  głosowało  18 
Radnych.

2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki  nad bezdomnymi  zwierzętami  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku, uwag nie zgłoszono.
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 Uchwała Nr XXII/239/12 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/234/12 Rady Miejskiej 

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki  nad bezdomnymi  zwierzętami  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na 
terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  w  2012  roku,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.

3) Do projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach 
wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXII/240/12 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach 
wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
, została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 18 Radnych.

4) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXII/241/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 18 Radnych.

5)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXII/242/12  w  sprawie  przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego  Biblioteki  Publicznej  w  Czerwionce-Leszczynach,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.

6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Czerwionce-
Leszczynach  oraz  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXII/243/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Czerwionce-
Leszczynach  oraz  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.

Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za 
okres od 21.04.2012 r. do 18.05.2012 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad.8,9
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Radna  Stefania  Szyp poinformowała  o  złożeniu  wniosku  o  uwzględnienie  
w budżecie na rok 2013, środków na wykonanie projektu technicznego chodnika  
w  dz.  Czuchów  przy  ulicy  Gliwickiej  od  posesji  nr  4  w  kierunku  przystanku 
autobusowego Czuchów-Granica. Chodzi o 360 metrów długości chodnika.

Radny Waldemar Mitura zwrócił się z wnioskiem o wycięcie krzewów utrudniających 
widoczność przy wyjeździe z parkingu, przy pawilonie Biedronka w stronę Ratusza 
w dz. Leszczyny Osiedle.

Przewodniczący  Rady  w  imieniu  mieszkańców  Bełku  zgłosił  problem  z 
bezpiecznym wyjazdem z ulicy 26 Stycznia. Przy okazji remontu drogi wojewódzkiej 
taki problem mógłby być rozwiązany. Prosi o uwzględnienie tej sprawy.

Radna Jolanta Szejka wyjaśniła, że na skrzyżowaniu zostało umieszczone lustro, 
które w wielkim stopniu poprawiło sytuację.

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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