Protokół Nr XXIII/12
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 czerwca 2012 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXIII
sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał
wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic,
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, pracowników Urzędu
(listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze
udział wymagana liczba radnych stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 18 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił, na wniosek Burmistrza G i M, o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
-

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” –
głosowało 17 radnych.
-

przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: „O krok
do przodu! Szkolenia z języka angielskiego” w ramach Priorytetu IX Działanie
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie”–
głosowało 17 radnych.
-

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie”–
głosowało 17 radnych.
-

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny

Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie”–
głosowało 17 radnych.
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Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie
autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012
rok,
zmieniająca uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania
opłaty targowej z późniejszymi zmianami,
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,
Ad. 2
Protokół Nr XXII/12 z sesji w dniu 25 maja 2012 r. został przyjęty 16 głosami „za”
i 1 „wstrzymującymi” – głosowało 17 Radnych.
Radny Leszek Salamon zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie w punkcie
4 porządku obrad o informację z działalności Klubów Radnych.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 25 maja
do 29 czerwca br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Podziękował mieszkańcom za udział w Zebraniach Wiejskich i Zebraniach
Mieszkańców. Podkreślił, że w zebraniach uczestniczyli, na zaproszenie
Przewodniczących Rad, Burmistrz i osoby mu towarzyszące.
Najwięcej problemów zgłaszanych na zebraniach wiąże się z problemami dróg
i chodników, również problemy budynków użyteczności publicznej. Wnioski ze
spotkań będą tematami posiedzeń Komisji RM, aby powiązać je
z możliwościami budżetowymi w roku 2013. Jeszcze raz podziękował
Przewodniczącym Rad Sołeckich i Dzielnic.
Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festiwalu Around
the Rock. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo dobra reklama dla Czerwionki-Leszczyn.
Podsumowanie obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Palowicach.
Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do idei, począwszy od pracowników
urzędu a skończywszy na przewodniczących branżowych komisji na czele z radnym
Ryszardem Jonderko. Przeprosił, że przez błąd nie został zaproszony na spotkanie.
Organizatorami obchodów, co roku, jest inna szkoła i w tym momencie trzeba
czuwać, aby takich sytuacji na przyszłość nie było.
Poinformował, że gmina otrzymała 1-szą transzę 9 300 000,00 zł na
rewitalizację osiedla familoków. Gmina otrzymała również 2 300 000,00 zł na remont
basenu krytego i odkrytego.
Poprosił o hojność w związku ze zbiórką pieniędzy dla dziecka z Czuchowa
chorego na przykurcz kończyn, co wiąże się z kosztowną operacją w Niemczech.
Radny Henryk Dyrbuś zapytał, co dalej z pracami budowy nowej kopalni na terenie
gminy.
Burmistrz GiM poinformował, że nie było to tematem rozmów na spotkaniu
z szefem NWR Karbonia na teren Czerwionki. Na terenie kopalni przebywa
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2 fachowców, prowadzących audyt wydatków. Do grudnia tematu w związku
z dodatkowymi pieniędzmi na w/w inwestycję nie będzie. W 2012 roku
zainwestowane będzie 5 mln euro, zamiast planowanych 50 mln euro. Poinformował,
że nie ma nowych przyjęć.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że Komisja odbyła
swoje posiedzenia 26 czerwca 2012 roku
i następnie przedstawił sprawozdanie.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu
25 czerwca 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:
- zmieniająca uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania
opłaty targowej z późniejszymi zmianami,
- zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
Pełnomocnik ds. Promocji Rozwoju i Gospodarki Grzegorz Wolnik zapoznał Komisję
z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Krystyna
Jasiczek omówiła projekty uchwał od 9 do 14 dotyczące projektów, do których
przystąpi Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach Priorytetu IX Działanie
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król poinformowała, że na
wniosek Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska wstępnie
przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny dla obszaru Sołectwa Palowic.
Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała omówione projekty uchwał.
Komisja na swoim posiedzeniu nie podjęła żadnych wniosków.
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji poinformowała o swoim wyjeździe
na warsztaty „Odnowa wsi jako metoda rozwoju obszarów wiejskich”, które odbyły
się 19 czerwca br. w Częstochowie.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o swoim udziale, wraz z Naczelnik Wydziału
Rozwoju Gminy i Miasta, w obchodach X-lecia Uniwersytetu III Wieku, który objął
patronat nad utworzeniem Uniwersytetu III Wieku w Gminie i Mieście Czerwionka-
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Leszczyny, który był organizowany wspólnie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska omówiła przygotowania
do Dożynek Powiatowych, które odbędą się 26 sierpnia br. w Sołectwach Bełk
i Palowice.
Przewodnicząca Komisji dodała, że pragnie zaprosić obecnych na trasy biegowe na
Pojezierzu Palowickim, które odbędą się 14 lipca. Będą to trasy 3 km i 10 km.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że prace związane z utworzeniem Uniwersytetu III
Wieku już się toczą. Poinformował, że na spotkaniu był również pan Krystian
Wyleżoł, więc był komplet osób, które zaangażowały się w tą pracę.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 13 czerwca
i 26 czerwca 2012 r.
Posiedzenie w dniu 13 czerwca dotyczyło omówienia tematu dotyczącego wysokości
stawek czynszowych lokali wynajmowanych przez podmioty medyczne.
W posiedzeniu brali udział przedstawiciele niektórych podmiotów medycznych,
Burmistrz Gminy i Miasta oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian
Uherek.
Obrady zakończyły się podjęciem przez Komisję wniosku, w którym Komisja popiera
propozycję Burmistrza Gminy i Miasta dotyczącą stawek czynszowych lokali
wynajmowanych przez podmioty medyczne w wysokości 10 zł netto/m2.
Na posiedzeniu Komisji w dniu 26 czerwca omówiono materiały na sesję Rady
Miejskiej.
Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny omówił projekt uchwały w sprawie
zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Z-ca Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Gorzawska-Leszczyńska
omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2012-2014,
Komisja zwróciła się z wnioskiem o zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji
przedstawicieli ośrodków zdrowia świadczących usługi specjalistów, tj. NZOZ
Kaczmarczyk, Rak i Partnerzy oraz NZOZ „MEDIPOZ” w celu omówienia
funkcjonowania w/w ośrodków zdrowia.
2)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – V-ce Przewodnicząca Komisji radna
Stefania Szyp poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie
w dniu 27 czerwca 2012 r.
Omówiono 7 projektów uchwał w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektów w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Został również omówiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok
2011.
Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
4)
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Pani Bogusława Bugiel nauczycielka Zespołu Szkół nr 2 na posiedzeniu Komisji
przedstawiła koncepcję utworzenia na terenie gminy i miasta Międzyszkolnej Poradni
Wad Postawy.
Komisja zadecydowała, że po przeanalizowaniu aspektów formalno-prawnych, na
następnym posiedzeniu rozpatrzy możliwość utworzenia w/w Poradni na terenie
gminy.
Na Komisji została poruszona sprawa kosztów remontów boisk w Szczejkowicach
i Palowicach.
Następnie omówiono utworzenie 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych od
1 września br. w dzielnicach Czerwionka i Leszczyny. Naczelnik Wydziału Edukacji
poinformowała, że w Czerwionce zostanie utworzony dodatkowy oddział
popołudniowy w Przedszkolu nr 10, zaś w Leszczynach prawdopodobnie zostanie
utworzony dodatkowy oddział dopołudniowy w Przedszkolu nr 11, ale ostateczna
decyzja o rodzaju oddziału, jaki zostanie otwarty, zostanie podjęta po rozstrzygnięciu
konkursu na Dyrektora. Po dokonaniu analiz w przedszkolach nie wyklucza się
utworzenia 3-go oddziału przedszkolnego w naszej gminie.
Wspomniała o Pawle Salamonie 6-letnim uczniu 1-szej klasy SP w Przegędzy, który
zdobył główną nagrodę Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
w Starachowicach. Do konkursu został przygotowany przez panią Wiesławę Bugdoł.
Poinformowała, że prywatnie jest to wnuk radnego Henryka Dyrbusia. Złożyła
serdeczne gratulacje.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – V-ce
Przewodniczący radny Antoni Procek poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 25 czerwca 2012 r.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. w zakresie branżowym oraz
2) zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK CzerwionkaLeszczyny Sp. z o.o. na lata 2012-2014”.
W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy:
- zapoznano się z informacją na temat prób rozwiązania problemu komunikacji
w sołectwie Książenice, a konkretnie przedłużenia lub dołożenia nowych kursów linii
194, tak aby dostosować je do potrzeb mieszkańców – ustalono, że w tym temacie
będą prowadzone dalsze rozmowy,
- procedura związana z propozycją przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Palowic.
5)

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 26 czerwca 2012 r.
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił
informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy za pięć miesięcy
bieżącego roku. Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym jest
na poziomie 75%, gospodarczym 100%, co ogólnie daje wykrywalność przestępstw
na poziomie 79,8%.
6)
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Z-ca Komendanta poinformował o problemie ze sprawnością radiowozów, który
jeszcze może się nasilić.
Informację na temat stanu bezpieczeństwa gminy oraz działalności przedstawili
również Komendant Straży Miejskiej oraz Naczelnik Wydziału ZKO.
Podjęto wnioski:
- o ponowienie apelu na stronie internetowej Urzędu zawierającego informację,
że zgłoszeń na Policję dot. przypadków wandalizmu, dewastacji można dokonywać
anonimowo oraz o zgłaszaniu kradzieży telefonów komórkowych, gdyż prawie
w 100% telefony te są odzyskiwane,
- w związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dot. problemu z dzikami i inną
zwierzyną leśną zwrócono się o wystosowanie do odpowiednich służb zapytania, co
zrobić ze zwierzyną dziką, która wychodzi na tereny gminne, gdzie stwarza
zagrożenie dla mieszkańców,
-o zabezpieczeniu w budżecie 2013 r. środków na współfinansowanie z powiatem
chodnika umożliwiającego dojście do pawilonów mieszczących się w Leszczynach
przy ul. Ks. Pojdy (obok Biedronki).
Do treści projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji uwag nie zgłoszono.
Radny Henryk Dyrbuś zapytał, co należy robić w razie pojawienia się żmij na terenie prywatnych posesji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w takim przypadku należy poinformować
Państwową Straż Pożarną.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 czerwca 2012 r.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję oraz sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2011 w zakresie dot. działalności Komisji.
Podjęto wniosek o przygotowanie nowego projektu uchwały dot. diet sołtysów
i przewodniczących zarządów.
Po szczegółowym przedstawieniu pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich.
W sprawach bieżących poruszono następujące tematy:
- szkód łowieckich spowodowanych coraz większym pogłowiem dzikich zwierząt oraz
wychodzenie dzikiej zwierzyny na pola blisko zabudowań.
Poinformował, że Nadleśnictwo kładzie duży nacisk, że las jest produkcją drewna i
że las ma być ogólnodostępny dla ludzi, zapominają, że od dawna las jest po to, aby
rosły w nim drzewa i żyły dzikie zwierzęta a człowiek jest w nim intruzem. Zwierzyna
dzika wychodzi z lasu, ponieważ nie ma w nim spokoju.
- sposób korzystania z polany na Kanetowcu w Przegędzy (poinformował, że
rozpalanie ogniska w lesie powinno być zgłoszone w Nadleśnictwie),
- niezaproszenie Przewodniczącego Komisji na finał obchodów Dni Ziemi, który miał
miejsce w tym roku 12 czerwca w SP w Palowicach,
- zwrócono się z wnioskiem do Wydziału Ekologii i Zdrowia w związku z uschnięciem
drzew na Podgrabinie (ustalenie właściciela terenu i dochodzenie roszczeń od
tego, co szkodę wyrządził),
7)
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zwrócono się do Wydziału Ekologii i Zdrowia w sprawie dzikich wysypisk
– w Stanowicach przy ul. Żorskiej tzw. hasowe doły i w Dębieńsku przy ul.
Ornontowickiej w okolice ul. Cichej i wzdłuż torów.
Zwrócono również uwagę na wycinkę drzew, aby robić to w zamian za nowe
nasadzenia.
-

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 27 czerwca 2012 r.
Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję i sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z przedstawionym przez Skarbnika GiM sprawozdaniem
rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011,
sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011,
informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej.
Komisja zapoznała się również z projektami uchwał w sprawie:
3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2012,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
5) emisji obligacji komunalnych,
6) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,
7) zmieniająca uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania
opłaty targowej z późniejszymi zmianami,
8) zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
9) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków Komisji wszystkie projekty uchwał
zostały zaopiniowane pozytywnie.
W punkcie sprawy bieżące członkowie nie podjęli dyskusji.
8)

Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie
Klubu odbyło się 26 czerwca 2012 r. W posiedzeniu Klubu brali udział Z-ca
Burmistrza Gim, Skarbnik GiM, Sekretarz GiM oraz Pełnomocnik ds. PRiG.
Omówiono projekty uchwał na sesję.
Poinformował, że Klub Radnych opowiedział się przeciw projektowi uchwały
w sprawie podniesienia diet radnych. Klub uważa, że dzisiejsza sytuacja finansowa
gminy na to nie pozwala. Podwyżki nie powinny mieć miejsca.
Podziękował za budowę wiaty przystankowej w dz. Leszczyny Stare oraz za budowę
dojazdu do cmentarza. Poinformował, że wszyscy czekają, kiedy rozpocznie się
remont Szkoły Podstawowej w dz. Leszczyny.
9)
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10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny
Marek Paluch poinformował, że na posiedzeniu Klubu zapoznano się przede
wszystkim sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2011 rok. Poinformował, że Klub pozytywnie odebrał
wyniki finansowe, jakie gmina osiągnęła w 2011 roku. Oświadczył, że Klub będzie
głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi. Przewodniczący Klubu posiada
pozytywne odczucia, jeżeli chodzi o gminę jako partnera projektów Działania 9.5.
Zdaniem Klubu jest to bardzo dobry kierunek. Uważa, że gmina powinna iść
w kierunku współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Odniósł się do sprawozdania V-ce Przewodniczącej Komisji OKiS w sprawie
uruchomienia 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
Klub Radnych zwrócił się z wnioskiem o utworzenie dodatkowego oddziału
przedszkolnego dopołudniowego w Przedszkolu nr 6 w Czerwionce.
11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 27
czerwca 2012 roku. Tematem obrad było omówienie materiałów na sesję oraz
sprawy bieżące. Klub zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za
rok 2011.
Klub podjął wniosek o przyjęciu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011. Uwzględniając
wykonanie budżetu wskazuje on, że była prowadzona dyscyplina w związku
z wydatkami i dochodami gminy i miasta. Były pozyskiwane duże środki zewnętrzne
na inwestycje jak również były prowadzone inwestycje zgodnie z przyjętym
budżetem.
Klub Radnych omówił projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości
diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach.
Należy się ukłon w stronę Przewodniczącego Rady, gdyż projekt tej uchwały reguluje
zwrot kosztów w zależności od obecności na posiedzeniach Komisji. Klub Radnych
pozytywnie zaopiniował w/w projekt.
Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie:
1) sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2010-2011,
2) ogłoszenie Burmistrza informujące, że z uwagi na brak chętnych
przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Gminnej Radzie
Działalności Pożytku Publicznego, Rada taka na terenie naszej Gminy nie
może być utworzona,
3) pismo Burmistrza G i M w sprawie wprowadzenia projektów uchwał
do porządku obrad oraz dokonania autopoprawek,
4) sprawozdanie Burmistrza G i M z przeprowadzonych konsultacji
z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie uchwały w sprawie wysokości
i zasad pobierania opłaty targowej oraz uchwały w sprawie lokalizacji
i regulaminu targowisk miejskich na terenie gminy i miasta,
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5) do wiadomości pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej dot. stanu Biblioteki
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.
Ad. 6
Zapoznano się z:
1. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił prezentację dotyczącą sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2011 r.
Radny Stanisław Breza wyraził niepokój, że najbardziej widoczny jest spadek
wydatków na remonty dróg.
Burmistrz Gminy i Miasta wyjaśnił, że spadek wynika z filozofii, jaką przyjęto
w gminie. Rada Miejska musi przyjąć postawę, co dalej z drogami do remontu
w gminie.
2. Skarbnik Gminy i Miasta przedstawił informacje nt. sprawozdania finansowego
Gminy i Miasta za 2011 r.
Poinformował, że sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na posiedzeniach
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zamknął się sumą
bilansu na kwotę 22 743 615,04 zł.
Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansu jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego zamknął się kwotą 185 778 440, 90 zł.
Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego to
zysk netto w kwocie 16 434 822,81 zł.
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obrazujący sposób powstania
funduszu
w kwocie 167 317 820,82 zł.
3. Skarbnik Gminy i Miasta poinformował, że stan mienia Gminy i Miasta na dzień
31 grudnia 2011 roku wynosił 3 590 074, 84 m2.
Środki trwałe przysługujące gminie w kwocie 212 413 091,56 zł. oraz wartości
niematerialne i prawne wartości brutto w kwocie 344 397,39 zł.
Informacja ta również została szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów.
4. Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4100/V/17/2012 z dnia 4 kwietnia
2012 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego, wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał
opinię pozytywną.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2011 r.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4100/V/45/2012 z dnia 4 czerwca
2012 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

9

w sprawie zaopiniowania wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach, wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
Ad. 7
Dyskusja
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie cele i założenia budżetu na rok 2011
zostały spełnione.
Radny Stanisław Breza podkreślił, że w ramach budżetu działa 27 jednostek, które
mają wpływ na wykonanie budżetu. Zaznaczył, że żadna z jednostek nie
przekroczyła budżetu, który otrzymała. Cieszy fakt, że wszystkie jednostki gminy
potrafiły zachować dyscyplinę. Podziękował w imieniu radnych Burmistrzowi Gminy
i Miasta, że twardą ręką potrafił utrzymać w ryzach wykonanie budżetu. Należy
jednak podkreślić, że przepisy narzuciły dyscyplinę.
Ad. 8,9
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011 oraz projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za rok 2011.
Uchwała Nr XXIII/244/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za
rok 2011, została przyjęta 15 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”. Głosowało
18 Radnych.
Uchwała Nr XXIII/245/12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta za rok 2011, została przyjęta 15 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”.
Głosowało 18 Radnych.
Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi Gminy i Miasta.
Burmistrz Gminy i Miasta podziękował wszystkim, którzy dostrzegli ogromną
pracę. Stwierdził, że zatrzyma się nad tymi wszystkimi, którzy głosowali przeciw.
Podziękował im za konsekwencję i poinformował, że będzie robił wszystko, aby
doczekać takiej chwili, kiedy zabraknie argumentów na to, że można wytknąć
Burmistrzowi, co zrobił źle a później ewentualnie go w jakiś sposób podsumować.
Podziękował Skarbnikowi Gminy i Miasta, najbliższym współpracownikom: Z-cy
Burmistrza, Pełnomocnikowi ds. PRiG, naczelnikom wydziałów, pracownikom
urzędu, radnym RM. Zaznaczył, że zrobi wszystko, aby w roku 2012 realizować
konsekwentnie nie tylko budżet, ale również zadania, które ustala Rada Miejska.
Ad.10 Wręczenie medalu Sekiguchi Takaaki z okazji 50-lecia nadania praw miejskich
za wkład w rozsławianiu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na świecie
i krzewienie kultury japońskiej w naszym mieście i kraju.
Ad.11
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
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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 15 głosach „za”.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/246/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2012 rok, została przyjęta 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 15
Radnych.
2) Skarbnik Gminy i Miasta omówił zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/247/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”
– głosowało 18 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/248/12 w sprawie emisji obligacji komunalnych, została przyjęta 15
głosami „za” i 3 „przeciw”.– głosowało 18 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/249/12 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011, została
przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 18 Radnych.
5) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad
pobierania opłaty targowej z późniejszymi zmianami, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/250/12 zmieniająca uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad
pobierania opłaty targowej z późniejszymi zmianami, została przyjęta 16 głosami„za”
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 18 Radnych
6) Do projektu uchwały w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/251/12 w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
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7) Radny Leszek Salamon podjął temat, że wszyscy Radni są świadomi, kto chodzi
na Komisje RM a kto nie chodzi, kto usprawiedliwia swoje nieobecności a kto nie
usprawiedliwia. Nie może być tak, że przy okazji, kiedy chcemy pewne rzeczy
dyscyplinować jest podwyżka diet radnych średnio o ok. 130 zł. Wyjaśnił, że jest za
dyscyplinowaniem radnych, ale przeciwko podwyżce.
Złożył wniosek o wprowadzenie poprawki do w/w projektu uchwały, aby wysokość
diet pozostała na poziomie, jak do tej pory a restrykcje wobec radnych zostały
wprowadzone, jak w projekcie.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek radnego Leszka Salamona.
Wniosek został odrzucony 14 głosami „przeciw” przy 4 głosach „za” – głosowało 18
Radnych
Uchwała Nr XXIII/252/12 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz
zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, została
przyjęta 14 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” – głosowało 18 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/253/12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 15 głosami „za” przy 3 głosach
„przeciw” – głosowało 18 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2012-2014, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/254/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2012-2014, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
9)

Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Podnieś kwalifikacje – ucz się języków” w ramach
Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag nie zgłoszono

Przewodniczący Rady zapytał czy gmina jest partnerem instytucjonalnym.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że
projekt nie ma przechodzić przez budżet gminy, natomiast udział w projekcie mają
wziąć mieszkańcy gminy.
Uchwała Nr XXIII/255/12 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Podnieś kwalifikacje – ucz się języków” w ramach
Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
18 Radnych
10) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Edukacja mieszkańców sołectw gminy CzerwionkaLeszczyny” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na
obszarach
wiejskich
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag
nie zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/256/12 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Edukacja mieszkańców sołectw gminy CzerwionkaLeszczyny” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych
12) Do projektu uchwały przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do
projektu pn: „Wyższe kwalifikacje, większe możliwości – podstawy księgowości, kadr
i płac” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na
obszarach
wiejskich
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/257/12 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Wyższe kwalifikacje, większe możliwości – podstawy
księgowości, kadr i płac” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
13) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Kreatywni dla tradycji – twórcze działania młodzieży”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/258/12 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Kreatywni dla tradycji – twórcze działania młodzieży”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
18 Radnych
14) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Młody Lider Biznesu” w ramach Priorytetu IX Działanie
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXIII/259/12 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Młody Lider Biznesu” w ramach Priorytetu IX Działanie
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
15) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Ochotnicze Straże Pożarne – droga ku nowoczesności”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/260/12 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „Ochotnicze Straże Pożarne – droga ku nowoczesności”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
18 Radnych
16) Do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIII/261/12 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
17) Do projektu uchwały zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK
Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2012-2014”, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/262/12 w sprawie zmian w „Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2012-2014”, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
18) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/263/12 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn: „O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
18 Radnych
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19) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o wygaśnięcie trwałego zarządu, uwag nie zgłoszono
Pani Joanna Tabacka pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśniła,
że jest to projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego
na rzecz ZGM nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy
3 Maja 36 C. Chodzi o budynek Ośrodka Zdrowia i o wyrażenie zgody na
wygaśniecie trwałego zarządu, jeżeli chodzi o grunt pod Ośrodkiem Zdrowia,
prowadzona jest procedura sprzedaży lokali prowadzonych przez lekarzy MEDIPOZu.
V-ce Przewodniczący RM Marek Paluch zapytał, jak podjęcie w/w uchwały będzie
się miało do wpływu na zarządzanie budynkiem przez gminę, jako właściciela części
nieruchomości.
Pani Joanna Tabacka pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśniła,
że do póki nie sprzedamy do końca wszystkich lokali będziemy, jako gmina
właścicielem części zarówno lokali jak i gruntu.
V-ce Przewodniczący RM Marek Paluch zapytał, w jakim stopniu gmina jest
jeszcze właścicielem.
Pani Joanna Tabacka pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
odpowiedziała, że gmina jest właścicielem większości nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/264/12 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o wygaśnięcie trwałego zarządu, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18
Radnych.
20) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka– Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym
własności Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXIII/265/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka– Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym
własności Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych
Ad. 12
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.
Radny Henryk Dyrbuś zapytał czy Straż Miejska posiada uprawnienia, aby
kontrolować czy karuzele posiadają atesty. Poinformował, że w/w sprzęt zagraża
bezpieczeństwu dzieci. Zwrócił się o kontrolę trzeźwości osób obsługujących sprzęt.
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Jacek Korus odpowiedział, że jeżeli chodzi
o kontrolę atestów zajmuje się tym Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli chodzi
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o kontrolę trzeźwości, to pracodawca powinien zgłosić, że ma miejsce taka sytuacja
i skorzystać z usługi Policji. Na dzień dzisiejszy Straż Miejska nie posiada alkomatu
i nie posiada prawa kontroli trzeźwości.
Ad.13,14
Radny Waldemar Mitura zwrócił się z następującymi wnioskami o:
- wykonanie remontu chodnika przy ulicy Krótkiej 1 w dzielnicy Leszczyny
Osiedle (zalewanie chodnika podczas opadów deszczu),
- pozyskanie nowych miejsc parkingowych przy ulicy Krótkiej 1,
- wykonanie oświetlenia przy ulicy Krótkiej 1,
- uporządkowanie terenu zielonego przy ulicy Ks. Pojdy obok byłej bazy ZDiSK
w dz. Leszczyny.
Radny Grzegorz Płonka podziękował Dyrektorowi ZDiSK Piotrowi Łuc, dzięki
któremu doszło do spotkania w terenie na ulicy Ks. Pojdy z przedstawicielami
Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Celem spotkania było rozpoznanie przyczyn powstawania uszkodzeń oraz ustalenia
możliwości działań związanych z naprawą chodnika na długości od Tartaku do ulicy
Karola Miarki.
Przewodniczący Rady, na wniosek mieszkańców Czuchowa, zwrócił się
z wnioskiem o wycięcie lub przycięcie krzewów po lewej stronie przy wyjeździe
z ulicy Młyńskiej na ulicę 3 Maja, w celu poprawy widoczności.
Podziękował w imieniu mieszkańców ulicy Malczyka za nową nawierzchnię, która
będzie realizowana w sierpniu br.
Radny Józef Szczekała zwrócił się z wnioskiem o przyłączenie dzielnicy
Czerwionka Karolinka do traktu komunikacyjnego, tj. wybudowanie przystanku
autobusowego,
w ramach możliwości w budżecie na rok 2013.
Radny Marek Paluch zwrócił się z wnioskami o:
- udzielenie informacji o możliwości realizacji wspólnego zakupu z Karbonią
samochodu dla OSP Czerwionka,
- kontynuowanie akcji karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie na
chodnikach w dzielnicy Czerwionka,
Burmistrz GiM wyjaśnił, że temat samochodu dla OSP nie był podjęty na spotkaniu
z przedstawicielem NWR Karbonia. W najbliższym czasie spróbuje zebrać informacje
w tej sprawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja RM prawdopodobnie
odbędzie się na początku września.
Ad.15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
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Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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