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

w dniu 14 września 2012 r.,

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  radny Marek Profaska  dokonał  otwarcia  XXIV 
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 21 radnych.

Przewodniczący  Rady  poprosił,  na  wniosek  Burmistrza  G  i  M, o  wycofanie  
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości,

Powyższy projekt uchwały został wycofany z porządku obrad „jednogłośnie” – 
głosowało 21 Radnych.

2. wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej 
drogę dojazdową,

Powyższy projekt uchwały został wycofany z porządku obrad „jednogłośnie” – 
głosowało 21 Radnych.

Przewodniczący  Rady  poprosił  na  wniosek  Burmistrza  o  wprowadzenie 
autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:

- w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, 

- w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

- w projekcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów 
dzielnic  (osiedli)  –  polegającej  na  zwiększeniu  kwoty  ryczałtu  zaproponowanej  
w otrzymanym projekcie z 80 zł do 100 zł (zgodnie z wnioskami Komisji OŚRLiGN 
i Komisji BiF)
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- w projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części 
terenu górniczego „Dębieńsko 1”  w obszarze  położonym w rejonie  ulicy Furgoła, 
Odrodzenia  oraz  autostrady  A1  dzielnicy  Dębieńsko,  polegającej  na  wpisaniu  
w tytule i treści projektu w miejsce ul. Odrodzenia - ul. Jesionka.

W wyniku  zgłoszeń dokonywanych  na posiedzeniach Komisji  autopoprawce  uległ 
również  załącznik  do  projekty  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków 
komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  i  Miasto 
Czerwionka-Leszczyny  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  przystanków, 
zawierający wykaz przystanków komunikacyjnych.

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Malenie  Alojzy  Pifczyk  zwrócił  się  
z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  podziału 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w postaci, w jakiej została 
przedstawiona na dzisiejszą sesję. Stwierdził, że Zarząd Osiedla Malenie nie zgadza 
się, co do kwestii  przyłączenia Osiedla Malenie do okręgu wyborczego Leszczyny 
Osiedle.  Stwierdził,  że Osiedle Malenie jest  historycznie związane z Leszczynami 
Starymi. Poinformował, że Zarząd prosi o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. 

Ad. 2
Protokół Nr XXIII/12 z sesji w dniu 29 czerwca 2012 r. został przyjęty 18 głosami „za” 

i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 21 Radnych.

Ad. 3 
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał  Rady  Miejskiej  i  działalności  w  okresie  od  29  czerwca
do 14 września br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 

Burmistrz podziękował wszystkim za pracę i wkład włożony w organizację Dożynek 
Powiatowych.
Podziękował osobom, które organizowały obchody 50-lecia nadania praw miejskich 
Czerwionce-Leszczynom.  Podziękował  Dyrektor  MOK-u  Marioli  Czajkowskiej, 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystynie Jasiczek, Rzecznik Prasowej 
Hannie  Pióreckiej,  które  w  sposób  idealny  koordynowały  działania,  których  finał 
można było zobaczyć.
Podziękował  wszystkim,  którzy  w  w/w  obchodach  uczestniczyli.  Podkreślił,  że 
miejsce,  gdzie  odbył  się  finał  tegorocznych  obchodów  –  Hala  Targowa  –  jest 
idealnym  miejscem  do  realizacji  takich  przedsięwzięć.  Podziękował  również  tym, 
którzy brali udział w jej budowie.

Przewodniczący  złożył  gratulacje  Burmistrzowi  i  w  imieniu  Radnych  RM  złożył 
podziękowania dla wszystkich biorących udział w przygotowaniach w/w imprez. Za 
profesjonalnie przygotowaną uroczystość, o której mówią mieszkańcy gminy.

Radny  Bogdan  Knopik wspomniał  o  imprezie  z  okazji  50-lecia  nadania  praw 
miejskich,  tj.  31  sierpnia  odbył  się  mecz  piłki  nożnej  na  boisku  w  Dębieńsku. 
Podziękował  wszystkim  Radnym  i  Pracownikom  urzędu,  którzy  odpowiedzieli  na 
zaproszenie wzięcia udziału w grze. 
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Przedstawił  nazwiska  uczestników gry  i  zaproszonych  gości.  Zaprosił  wszystkich 
obecnych  na  podobny festyn  w  przyszłym  roku,  który  odbędzie  się  31  sierpnia  
w sobotę.

Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował, 
że Komisja odbyła  swoje posiedzenia 11 września 2012 roku, na którym Komisja 
podsumowała tegoroczną pracę. 
Wyznaczono  zespół  kontrolny,  który  przeprowadzi  kontrolę  w  Urzędzie  Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Wydziale Planowania Przestrzennego.

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 
10 września 2012 r. 
Zapoznano się z projektami 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) podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,
4) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego 
w Palowicach,

5) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  części  terenu 
górniczego  „Dębieńsko  1”  w  obszarze  położonym  w  rejonie  ulicy  Furgoła, 
Odrodzenia oraz autostrady A1 dzielnicy Dębieńsko,

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadań na drogach powiatowych w roku 2013,

7) diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli),
8) zmiany Uchwały Nr XXIII/255/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dn. 29 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 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,

9) określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 
zarządzającym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  oraz  warunków  
i zasad korzystania z tych przystanków,

Wszystkie w/w projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
W  sprawach  bieżących  podsumowano  obchody  50-lecia  nadania  praw  miejskich 
Czerwionce-Leszczynom, zamknięcie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych 
współpraca z miastem partnerskim, podsumowanie organizacji dożynek powiatowych 
i  sołeckich.  Przewodnicząca  Komisji  podziękowała  Z-cy  Burmistrza  Andrzejowi 
Raudnerowi  za  koordynację  i  organizację  imprez  związanych  z  w/w  obchodami. 
Podziękowania skierowano również dla pani Rzecznik Prasowej Hannie Pióreckiej, 
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Naczelnik Wydziału RGiM Krystynie Jasiczek, Dyrektor MOK-u Marioli Czajkowskiej 
oraz wszystkim zaangażowanym.
Przewodnicząca podziękowała i wyraziła uznanie dla zespołu „Światło” i ZYGZAK.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

2) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny 
Henryk Dyrbuś  poinformował, że  posiedzenie odbyło się w dniu 11 września 
2012 roku.

W  posiedzeniu  brali  udział  przedstawiciele  podmiotu  medycznego,  jak  NZOZ 
„MEDIPOZ” . 
Komisja  została  zapoznana  z  funkcjonowaniem  poradni  specjalistycznych  w  w/w 
podmiotach.
Następnie omówiono projekty uchwał w sprawie:
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2012-2014 „Szczepienia profilaktyczne dzie-
ci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”, 
Wszystkie  w/w  projekty  uchwał  zostały  przez  Komisję  jednogłośnie  pozytywnie 
zaopiniowane.
Na posiedzeniu Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym obrady Komisji zakończono.

4) Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  – Przewodniczący  Komisji  radny 
Arkadiusz  Adamczyk poinformował,  że Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  
w dniu 12 września 2012 r. 

Szczegółowo  omówiła  i  pozytywnie  zaopiniowała  następujące  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. podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,

4. zmiany Uchwały Nr XXIII/255/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dn. 29 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 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,

5. wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (dot. projektów uchwał nr od17 do 21)

Komisja została zapoznana ze sprawozdaniem z wykonania harmonogramu imprez 
wynikających  z  działalności  statutowej  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach za I i II kwartał 2012 roku.
Dyrektor MOSiR-u Alojzy Klasik omówił planowany wstępny zakres  remontu basenu 
krytego przy ulicy 3 Maja oraz basenu odkrytego przy ulicy Furgoła.
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Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem o ujęcie w budżecie na rok 2013 
wymiany  dźwigu,  umieszczenie  platformy  umożliwiającej  opuszczanie  osób 
niepełnosprawnych  do  basenu,  wymiany  pokrycia  dachowego,  próby  oddzielenia 
brodzika od basenu głównego oraz dostosowanie terminów remontów basenów tak, 
aby nie wyłączyć obiektów z funkcjonowania.

Komisja  przyjęła  sprawozdanie  przedstawione  przez  Dyrektor  MOK  z  Dożynek 
Powiatowych oraz imprez związanych z jubileuszem nadania praw miejskich.

5) Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  – 
Przewodniczący  Komisji  radny  Grzegorz  Płonka poinformował,  że 
posiedzenie Komisji odbyło się 10 września 2012 r.  

Radny Ryszard Bluszcz zgłosił - pod kątem realizacji w 2013 r., temat powstały po 
oględzinach  drogi  powiatowej  -  ul.  Palowickiej  w  Szczejkowicach.  Wskazano 
konieczność  remontu  tej  drogi,  łącznie  z  odwodnieniem,  z  partycypacją  gminy 
w realizacji zadania w postaci sfinansowania wykonania dokumentacji.
Podjęto  dyskusję  nad  współfinansowaniem  z  budżetu  gminy  zadań  niegminnych 
w kontekście projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych w roku 
2013,  ostatecznie  członkowie  Komisji  nie  zaopiniowali  w/w  projektu,  zostawiając 
radnym decyzję do podjęcia na sesji. 

Komisja  zapoznała  się  z  pozostałymi  branżowymi  projektami  uchwał  ujętymi 
w porządku obrad dzisiejszej sesji. 

W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy:
1) dokończenia remontu chodnika łączącego ul.  Mikołowską i  ul.  Leszczyńską 

w Przegędzy,
2) remontu chodnika w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy,
3) zwrócono  uwagę  na  fakt,  że  Zarząd  Dróg  Powiatowych  mimo  podpisania 

w  maju  porozumienia  z  gminą  na  współfinansowanie  zadań  nie  przystąpił 
jeszcze do realizacji żadnego remontu,

4) stan barierek na wiadukcie w Czerwionce,

Zapoznano  się  z  informacją  Dyrektora  ZGM  w  zakresie  stanu  niektórych  lokali 
mieszkalnych,  spowodowanym  eksploatowaniem  przez  osoby  które  nie  potrafią 
samodzielnie  i  prawidłowo  funkcjonować  w  społeczeństwie  a  dla  których  nie  ma 
innych, odpowiednich lokali.  

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz zwrócił się 
do  Przewodniczącego  Komisji  skąd  powziął  informację,  że  porozumienie  na 
współfinansowanie prac na drogach powiatowych zostało podpisane w maju br.

Przewodniczący  Komisji powiedział,  że  Komisja  została  w  ten  sposób 
poinformowana przez Dyrektora ZDiSK-u.
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Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czerwionka  Karolinka  Jan  Tokarz 
poinformował, że jest to nieprawda. Opóźnienia w pracy wynikają jedynie z tego, że 
porozumienia z gminą są podpisywane bardzo późno.

Burmistrz GiM stwierdził, że dobrze by było, aby na forum Rady przedyskutować, że 
jeżeli radni Rady Miejskiej podejmą decyzje, że pieniądze mają być przeznaczone na 
zadania X lub Y, to prosi, aby Rada Powiatu i organy wykonawcze uszanowały tą 
decyzję. Uważa, że powinniśmy się traktować podmiotowo. Uważa, że nie powinno 
być  tak,  że Rada lub Komisja  spośród zadań wybiera 2 lub 3,  a Powiat  wybiera 
zadanie inne. Stwierdził, że zadania zostaną wykonane, ponieważ dostał informację 
od  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych,  że  przetargi  już  się  odbyły.  Nie  ma 
żadnych  problemów,  że  wraz  z  ustaleniem  budżetu  podpisać  stosowne 
porozumienia.  Zaznaczył,  że  gmina  podpisała  porozumienie  w  marcu  dotyczące 
drogi 925 w Bełku a umowa została podpisana dopiero dwa dni temu. Dobrze było 
by, aby pomyśleć o tym przy procedowaniu budżetu na rok 2013. Poprosił, że jeżeli 
w  gestii  ZDP  jest  chodnik  przy  ulicy  Leszczyńskiej  i  Mikołowskiej  i  wszystkimi 
procedurami zajmował się ZDP, to wiadomo, że zadanie to nie zostało dokończone.
Chodnik na ulicy Leszczyńskiej kończy się barierką. Powinniśmy zabiegać, aby ZDW 
przeznaczył  pieniądze na dokończenie tego zadania.  Wspomniał  o bardzo dobrze 
wykonanym zadaniu ulica Powstańców w Leszczynach,  gdzie  po pewnym czasie 
mieszkańcy przyszli i zapytali, gdzie jest przejście dla pieszych. Przejście już jest.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz zauważył, 
że inwestycja  ulica Powstańców też została zakończona barierką. Całe szczęście 
droga ta łączy się z drogą powiatową, w związku, z czym Powiat wykonał to zadanie, 
o które proszono.
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że sam na siebie donosi do 
Prokuratury, że to gmina wykonała to zadanie na nie własnej drodze.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz stwierdził, 
że jeżeli chodzi o drogę Mikołowską, to jest to droga wojewódzka a nie powiatowa. 
Nie pozwoli sobie na to, żeby pan Pełnomocnik doniósł na Niego do Prokuratury, że 
robi zadania, które do Niego nie należą. Stwierdził, że Burmistrz posiada przy sobie 
Pełnomocnika, który jest zarówno radnym Sejmiku Wojewódzkiego i tutaj Burmistrz 
powinien szukać wsparcia niż u Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Stwierdził, że 
nigdy nie będzie tak, że Burmistrz będzie przekazywał środki do Powiatu i będzie 
decydował, które chodniki będą remontowane. Były takie sytuacje lata wstecz, że  
w gminie remontowano na raz 10 chodników po 50, po 100 metrów, w wyniku czego 
chodnik przy ulicy Odrodzenia w Dębieńsku był remontowany 8 lat. Teraz zabiega 
się o to, aby wyremontować tyle chodników na ile wystarcza środków i żeby to zrobić 

w sposób kompleksowy.

Burmistrz GiM stwierdził, że nie będzie polemizował a styl takiej dyskusji jest Mu 
obcy.  Szanuje  to,  że  to,  co  podejmie  Rada jest  święte.  To  Rada poprzez swoje 
Komisje decyduje. Chodzi o szacunek.
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6) Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący radny Artur  Szwed poinformował,  że  posiedzenie  Komisji 
odbyło się 11 września 2012 r. 

Zapoznano się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję, do ich treści nie zgłoszono 
uwag. 

W sprawach bieżących zgłoszono następujące sprawy:
1) zwiększenia patroli  Straży Miejskiej  w godzina rannych,  w rejonach placów 

zabaw - ogólnodostępnych
2) podziękowania dla Straży Miejskiej za zabezpieczanie dożynek powiatowych 

i lokalnych,
3) ponowne zgłoszenia dot.  zabezpieczenia chodnika przed budynkiem banku 

przy ul. Furgoła obok ronda.
Podjęto wniosek o zwrócenie się do administratora drogi o ustawienie barierek 
ochronnych oddzielających ulicę i parking od chodnika w tym rejonie,

4) informacja dot. realizacji zgłoszeń w zakresie usunięcia gniazd szerszeni. 

7) Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  –  Przewodniczący  radny  Ryszard  Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 10 września 2012 r.   

Komisje zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję.
Podjęto wniosek o zwiększenie ryczałtu dla sołtysów i przewodniczących zarządów 
dzielnic z 50 zł do 100 zł,
Omówiono sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2010 – 
2011; do którego nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących poruszono następujące tematy:

 likwidacja dzikich wysypisk,
 przebieg dożynek powiatowych,
 wykaszanie nieużytków,
 zwrócono się do Wydziału Edukacji o przekazanie informacji ile szkół z terenu 

gminy skorzystało z ścieżki edukacyjnej – „Dróżka Kopruszka” w Przegędzy, 
 podjęto wniosek dot. uschniętych dębów na Podgrabinie, które są siedliskiem 

robaków i chorób stwarzających zagrożenie dla okolicznych zdrowych drzew. 
W związku z tym, iż nie ustalono właściciela terenu, nie ma Księgi Wieczystej, 
należy ten teren traktować jako teren Skarbu Państwa, wobec powyższego 
wnioskowano o zwrócenie  się  do  Starostwa  Powiatowego,  aby Starostwo  
w celu zlikwidowania powstałego niebezpieczeństwa, wystąpiło o pozwolenie 
na wycinkę chorych drzew, które zagrażają innym, rosnącym w pobliżu.

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 12 września 2012 r. 

Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję i sprawy bieżące. 
Komisja  została  zapoznana ze  sprawozdaniem finansowym  z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za I półrocze 2012 roku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie.
Komisja omówiła projekty uchwał na sesję RM w sprawie:
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1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2012,

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

3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadań na drogach powiatowych w roku 2013,

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania radnych wszystkie powyższe projekty uchwał 
zostały zaopiniowane pozytywnie.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  w  sprawie 
określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków transportowych  oraz  zwolnień 
obowiązujących  od  dnia  1  stycznia  2012  roku  również  został  pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję BiF.

Sekretarz  GiM  bardzo  szczegółowo  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  diet  dla 
sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnic (osiedli).

Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  z  wprowadzoną  autopoprawką  
z 1 głosem „wstrzymującym”.

W  sprawach  bieżących  zadawano  Burmistrzowi  GiM  pytania  dotyczące  budowy 
chodników i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 925 w Bełku oraz  
o powód wycofania z obrad projektów uchwał nr 23 i 24.

9) Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Przewodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie 
Klubu odbyło się 11 września 2012 r. W posiedzeniu Klubu brali  udział Z-ca 
Skarbnik GiM, Sekretarz GiM, Naczelnik Cecylia Grzybek i Naczelnik Teresa 
Zawalska. 

Omówiono projekty uchwał na sesję RM.
Klub  Radnych  pozytywnie  ocenia program  zdrowotny  na  lata  2012-2014 
„Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”, 
 Klub Radnych zwrócił się z wnioskami o:

1) wymianę słupów energetycznych na terenie dzielnicy Leszczyny, ze względu na 
ich zły stan techniczny, 
2) uprzątnięcie zgromadzonych śmieci na terenie, tzw. Marynowa w Sołectwie Bełk 

i w związku z tym monitorowanie tego terenu, 
3) remont  (pomalowanie)  ogrodzenia  wokół  terenu  Przedszkola  nr  1  
w Leszczynach, 

10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny 
Marek  Paluch  poinformował,  że  posiedzenie  odbyło  się  12  września  2012  roku. 
Omówiono  materiały  na  sesję  RM.  Do  materiałów nie  wniesiono  żadnych  uwag. 
Zwrócił się z wyrazami uznania do Dyrektor OPS Celiny Cymorek za wprowadzenie 
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zmian w statucie OPS-u, ponieważ niektóre zapisy mówią o wprowadzeniu działań 
w kierunku organizacji społeczności lokalnych.
Zwrócił  się  do  Burmistrza  GiM  w  związku  z  wnioskiem  Klubu  o  utworzenie  4 
dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
Zdementował  informację,  że  Klub  Radnych  PGPP wnioskował  tylko  i  wyłącznie  
o utworzenie oddziałów popołudniowych. Klub uzyskał informację, że nie koszty są 
problemem  i  w  tej  sytuacji  chce  się  dowiedzieć,  dlaczego  dodatkowy  odział 
przedszkolny nie został utworzony w Przedszkolu nr 6, mimo dobrej woli Dyrekcji.

11)Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący 
radny  Bernard  Strzoda poinformował,  że  posiedzenie  Klubu  odbyło  się  12 
września 2012 roku. Tematem obrad było omówienie materiałów na sesję oraz 
sprawy bieżące. Klub zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za I półrocze 2012 roku. 

Klub omówił projekty uchwał na sesję RM w sprawie:
- udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Rybnickiemu  

z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych w roku 
2013,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru po-
łożonego w Palowicach,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części tere-
nu górniczego „Dębieńsko 1”  w obszarze położonym w rejonie  ulicy 
Furgoła, Jesionka oraz autostrady A1 dzielnicy Dębieńsko,

Klub wyraził pozytywną opinie z propozycją, aby na przyszły rok w budżecie na rok 
2013 zabezpieczyć środki na otwieranie kolejnych planów zagospodarowania prze-
strzennego.
W sprawach bieżących Klub nie podjął żadnych wniosków.
Przewodniczący Klubu dołączył się do podziękowań Burmistrza. Dodatkowo podzię-
kowania skierował w stronę Dyrektora Klasika i wszystkich innych, którzy przygoto-
wali  teren pod Dożynki  Powiatowe.  Podziękowania także skierował  dla  Dyrektora 
ZDiSK i wszystkich służb komunalnych.

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

1. pismo  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  w  sprawie  wprowadzenia  i  wycofania 
projektów uchwał z porządku obrad sesji Rady, 

2. sprawozdanie  Burmistrza  Gminy i  Miasta  z  przeprowadzonych  konsultacji  
w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej,

3. pismo  Dyrektora  Zespołu  Parków  Krajobrazowych  dot.  uchwały  Rady 
Miejskiej,

4. pismo Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dot. 
realizacji projektu „Twoja Krew Moją Szansą Na Życie”,

5. wniosek radnego Waldemara Mitury o przyjęcie w skład Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ładu Przestrzennego,
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6. pismo Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  Malenie  dot.  projektu  uchwały  
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Zarząd Dzielnicy sprzeciwia się 
przydzieleniu  terytorium  Osiedla  Malenia  do  okręgu  nr  4  tj.  Dzielnica 
Leszczyny Osiedle, gdy historycznie i geograficznie Malenie powiązane jest  
z Leszczynami  Starymi.  Zarząd Osiedla  Malenie wnosi  o niepodejmowanie 
w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza GiM o przedstawienie, dlaczego Osiedle 
Malenie znalazło się w okręgu wyborczym Leszczyn Osiedla. Poinformował, że nie 
było konsultacji, ponieważ nie ma takiego wymogu ustawowego.

Sekretarz GiM Józef Zaskórski po szczegółowym zapoznaniem się z treścią pisma 
Zarządu Osiedla Malenie, stwierdził, że jedyna przesłanką przyłączenia Osiedla Ma-
lenie  do  Leszczyn  Starych  jest  kwestia  historyczna.  Wprowadzenie  wyborów  
w okręgach jednomandatowych, spowodowało, że tych okręgów będzie więcej. 
Do tej pory przy wyborach samorządowych były 3 okręgi wyborcze. Przy najbliższych 
wyborach będzie tyle okręgów wyborczych, ile liczy Rada radnych. Liczba radnych 
się  nie  zmienia.  Ta  liczba  jest  podstawą do  wyliczenia  normy przedstawicielskiej 
zgodnie z Kodeksem wyborczym, według której  mamy się kierować przy podziale 
gminy i miasta na okręgi. Są również pewne regulacje, które mówią, czego nam nie 
wolno dzielić, albo, co można podzielić i w jaki sposób. Liczba mieszkańców podzie-
lona przez liczbę 21-liczba mandatów, dała normę przedstawicielską. Norma przed-
stawicielska zatrzymała się na liczbie 1959 mieszkańców. Przy przygotowywaniu pro-
jektu uchwały na dzisiejszą sesję wzięto pod uwagę w/w normę przedstawicielską. 
Leszczyny Stare zostały przydzielone do kilku okręgów wyborczych. W Leszczynach 
nie  zmieni  się  liczba  wybieranych  radnych.  Było  6  
i nadal będzie 6 radnych. Będzie tylko o 1 obwód więcej. Wyszło tak, że gdyby Osie-
dle Malenie przyłączono do Leszczyn Starych, wtedy norma przedstawicielska była-
by znacznie przekroczona. Natomiast przyłączona liczba mieszkańców Osiedla Ma-
lenie nie daje 2 mandatów w tym rejonie. 

Burmistrz  GiM zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  Malenie  
i  podkreślił,  że w tym obszarze pracowało wiele osób. Olbrzymie żmudne zadnie. 
Kiedy  prace  zostały  zakończone  poprosił  o  mapy.  Poprosił,  aby  przy  okazji 
spróbować  zobaczyć,  jak  wyglądają  mapy  poszczególnych  okręgów.  One  mają 
granice bardzo mocno zaokrąglone i w żaden sposób nie jest nic przeciągane. Jest 
to jak najbardziej uczciwy podział na 21 okręgów wyborczych. Stwierdził, że rozumie 
Przewodniczącego Zarządu, ale prosi o zrozumienie, że innego rozwiązania nie ma. 
Jest to jak najbardziej zobiektywizowany podział.  Podziękował Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich oraz Sekretarzowi GiM za pracę.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Malenie poinformował,  że materiały otrzymał  
w  poniedziałek,  więc  nie  było  czasu  na  zaproszenie  Burmistrza  na  posiedzenie 
Zarządu. Pismo wyraża to, co czuje całe osiedle.

Burmistrz  GiM  poprosił,  aby  pamiętać,  że  przy  odłączeniu  Osiedla  Malenie  od 
Leszczyn Osiedla, Leszczyny Osiedle miałoby o 1 mandat mniej.  Wtedy z drugiej 
strony byłaby taka sama reakcja. 
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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 19 głosach „za”.

1)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.
 
Uchwała Nr XXIV/266/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 
2012  rok,  została  przyjęta  19  głosami  „za”  i  1  „wstrzymującym”  –  głosowało  20 
Radnych.

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

Uchwała  Nr  XXIV/267/12  w  sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  19  głosami  „za”  i  1 
„wstrzymującym” – głosowało 20 Radnych.

3)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych w roku 
2013, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXIV/268/12  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych w roku 
2013, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

Przewodniczący Rady podziękował Radnym za przyjęcie w/w uchwały. Powiedział, 
że jest to strategiczne miejsce, a mianowicie dojazd do autostrady ulicą Zabrzańską 
i Jesionka, a stan nawierzchni tych dróg jest bardzo zły.

4) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  oraz  zwolnień 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXIV/269/12  w  sprawie ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  w 
sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  oraz 
zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku, została przyjęta 20 głosami 
„za” i 1 „wstrzymującym”– głosowało 21 Radnych.

5)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  terminów wyborów  Rady  Dzielnicy  
w dzielnicy Czerwionka Karolinka, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXIV/270/12  w sprawie ustalenia terminów wyborów Rady Dzielnicy  
w  dzielnicy  Czerwionka  Karolinka,  została  przyjęta  „jednogłośnie”–  głosowało  21 
Radnych

6) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów wyborów Sołtysa w sołectwie 
Książenice, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXIV/271/12 w  sprawie  ustalenia  terminów  wyborów  Sołtysa  
w sołectwie Książenice, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych.

7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Ładu Przestrzennego, uwag nie zgłoszono

Uchwała Nr XXIV/272/12 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ładu Przestrzennego, została przyjęta 19 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących” – głosowało 21 Radnych.
 
8) Do  projektu  uchwały w  sprawie diet  dla  sołtysów  oraz  przewodniczących 
zarządów dzielnic (osiedli), uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXIV/273/12 w  sprawie  diet  dla  sołtysów  oraz  przewodniczących 
zarządów dzielnic (osiedli), została przyjęta 17 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” 
i 3 głosach „wstrzymujących” – głosowało 21 Radnych.

9) Do projektu  uchwały w sprawie  zmiany statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono

Uchwała Nr XXIV/274/12 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Czerwionce-Leszczynach,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało  21 
Radnych.
 
10)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono

Uchwała Nr XXIV/275/12 w sprawie zmiany statutu Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych
 
11)  Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2012-
2014  „Szczepienia  profilaktyczne  dzieci  przeciwko  zakażeniom meningokokowym 
typu C”, uwag nie zgłoszono

Uchwała Nr XXIV/276/12 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2012-
2014  „Szczepienia  profilaktyczne  dzieci  przeciwko  zakażeniom  meningokokowym 
typu C”, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

12) 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
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Uchwała Nr XXIV/277/12 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 21 Radnych

13) Do projektu uchwały w sprawie lokalizacji  i  regulaminu targowisk miejskich na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono

Uchwała Nr XXIV/278/12 w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na 
terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  – 
głosowało 21 Radnych

14) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/232/12 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia od 
Województwa Śląskiego zadania p.n. „Budowa chodników i przejścia dla pieszych  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk”, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXIV/279/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/232/12 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przejęcia od 
Województwa Śląskiego zadania p.n. „Budowa chodników i przejścia dla pieszych  
w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  925  w  miejscowości  Bełk”,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

15) Do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na okręgi wyborcze, uwag nie zgłoszono

Radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił się do Sekretarza czy Rada ma więcej czasu 
na podjęcie tej uchwały, czy może to poczekać do kolejnej sesji.

Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  Rada  musi  przyjąć  tę  uchwałę  do  dnia  
1 listopada br.

Radny  Arkadiusz  Adamczyk  stwierdził,  że  przychyla  się  do  stanowiska 
przedstawionego  przez  Radę  Osiedla  Malenie,  aby  odłożyć  głosowanie  projektu 
uchwały na kolejną sesję zwłaszcza, że po przeanalizowaniu pod kątem politycznym 
tej  sprawy  Leszczyny  Osiedle  i  Osiedle  Malenie  miały  przynajmniej  po  dwóch 
radnych, a przy tym podziale te proporcje się zmieniają na jeden mandat do pięciu 
mandatów  na  rzecz  Leszczyn  Osiedla.  Jeżeli  nie  wymaga  to  takiego  pośpiechu 
uważa, że należałoby to dokładnie przeanalizować.

Burmistrz GiM powiedział, że istotą tych wyborów nie są względy polityczne. Istotą 
jest  to,  żeby była  reprezentatywność  poszczególnych  grup społecznych.  Tym się 
kierowano.

Radny Arkadiusz Adamczyk  wyjaśnił,  że przy omawianiu tego projektu uchwały 
podkreślał, że w stosunku do tych 3 okręgów niewiele zmieniało się, co do kwestii 
ilości mandatów.
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Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie w/w projektu 
uchwały z porządku obrad.

Wniosek  został  odrzucony  bezwzględną  liczbą  głosów  9  głosami  „przeciw”  i  6 
„wstrzymującymi” przy 6 głosach „za”.

Uchwała Nr XXIV/280/12 w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na  okręgi  wyborcze, została  przyjęta  15  głosami  „za”  przy  3  głosach  „przeciw”  
i 3 głosach „wstrzymujących” – głosowało 21 Radnych
 
16)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  poparcia  stanowiska  dotyczącego  projektu 
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXIV/281/12 w  sprawie  poparcia  stanowiska  dotyczącego  projektu 
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

17)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS nr 4), uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXIV/282/12 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu  najemcy  (ZS  nr  4),  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych.

18)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom (ZS nr 1), uwag nie zgłoszono

Uchwała  Nr  XXIV/283/12 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w  najem  dotychczasowym  najemcom  (ZS  nr  1),  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

19)  Do  projektu  uchwały w  sprawie wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (P nr 6), uwag nie zgłoszono

Uchwała  Nr  XXIV/284/12 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu  najemcy  (P  nr  6),  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych.

20)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (G nr 2), uwag nie zgłoszono

Uchwała  Nr  XXIV/285/12 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu  najemcy  (G  nr  2),  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

21) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomo-
ści w najem dotychczasowemu najemcy (ZS nr 5), uwag nie zgłoszono
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Uchwała  Nr  XXIV/286/12 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu  najemcy  (ZS  nr  5),  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

22)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów najmu 
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tych umów, uwag nie zgłoszono

Uchwała  Nr  XXIV/287/12 w  sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  umów najmu 
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tych umów, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

23) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/255/12 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dn. 29 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn: „Podnieś kwalifikacje – ucz się języ-
ków” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obsza-
rach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag nie zgłoszono

Uchwała Nr XXIV/288/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/255/12 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dn. 29 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  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, została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 21 Radnych

24)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, uwag nie zgłoszono

Radny Ryszard Jonderko  stwierdził,  że  w załączniku do w/w uchwały są nadal 
błędy.

Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że należałoby podjąć tę uchwałę w takim kształcie 
a po poprawieniu rozbieżności na następnej sesji zostanie zmieniony tylko załącznik 
do w/w uchwały.
Są rozbieżności w nazewnictwie pomiędzy tym, co mają przewoźnicy na swoich stro-
nach internetowych a tym, co jest stanem faktycznym. Często jest to wynik ich okre-
śleń taryfowych. 

Uchwała  Nr  XXIV/289/12 w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  przystanków,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych

25)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla 
obszaru położonego w Palowicach, uwag nie zgłoszono
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Radny Marek Paluch stwierdził, że po wnikliwej analizie w/w projektu uchwały wraz 
z załącznikiem, nawiązując do uchwały z dnia 25 listopada 2011 roku, czyli uchwały, 
która została podjęta przez RM, gdzie są określone jasne kryteria kolejności, w jakiej 
plany  zagospodarowania  przestrzennego  powinny  być  otwierane.  Przytoczył 
wspomniane kryteria. Pierwsze trzy są to kryteria strategiczne, dopiero później są to 
złożone wnioski. 
Radny  przeczytał  ile  wniosków  przypada  na  poszczególne  dzielnice  
i  sołectwa.  Stwierdził,  że  procesowany obszar  w żaden sposób  nie  wpisuje  się  
w  kolejność,  którą  Rada  opracowała  w  ubiegłym  roku.  Wnioskuje  do  radnych  
o odrzucenie w/w projektu uchwały z porządku obrad.

Burmistrz GiM zaznaczył, że jest dobra koniunktura na rynku, jeżeli chodzi o cenę. 
W związku, z czym uważa, że tam gdzie jest to najmniej ryzykowne i tanie, aby robić 
to szybko. Każdy mieszkaniec czeka na przekwalifikowania, uważa, że nie należy 
tego  dzielić.  Być  może  na  następnej  sesji  podobna  uchwała  będzie  dotyczyć 
Stanowic czy Szczejkowic.

Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że zmiana w Palowicach podyktowana jest, tym, że 
na dzień dzisiejszy nie ma możliwości  rozbudowy szkoły,  gdyby kiedyś  była  taka 
wola radnych. Wolę taką w tym przypadku nie można spełnić szybko. Trwa to tutaj 
ok.1,5 roku, albo dłużej. W związku, z czym dobrze byłoby, aby tą uchwałę podjąć. 
Reszta  terenu  też  została  objęta  planem,  ponieważ  nieracjonalne  byłoby 
przystępowanie do planu tego samego terenu dwukrotnie. Przyznał, że jest to droga 
trochę wbrew logice. 

Radny  Leszek  Salamon  stwierdził,  że  żałuje,  że  Stanowice  nie  zostały 
przegłosowane w całości, gdyż w kolejności są wyżej niż Palowice. Wie, że gminy 
nie stać, aby objąć planem całą gminę. Uważa, że mieszkańcy czekają na budowę 
domów i  płacą podatki  i  należy tych  mieszkańców lepiej  traktować  niż  podmioty, 
które i tak nie wiadomo czy coś zrobią na naszym terenie.

Przewodniczący Rady  stwierdził,  że  wniosków jest  bardzo  dużo i  za  jakiś  czas 
zyskamy mając inwestycje a po dwa ten potencjał, który wnoszą nowi mieszkańcy. 
Działanie w tym zakresie polegające na tym, że mieszkańcy będą mogli budować, 
firmy będą mogły inwestować,  w perspektywie  czasu przyniesie  wielkie  zyski  dla 
wszystkich.

Radny Paluch zaznaczył, że Dębieńsko też zostało objęte planem.

Radny  Bogdan  Knopik  zapytał  Burmistrza  GiM  czy  będzie  szedł  w  kierunku 
rozbudowy  szkoły  w  Palowicach,  bo  jeżeli  Rada  dzisiaj  nie  podejmie  uchwały  
w sprawie Palowic, to plany rozbudowy szkoły będą niemożliwe.

Burmistrz GiM podziękował za to pytanie. Stwierdził, że filozofia zarządzania jego 
współpracowników jest całkiem inna. Czy będzie kwestia budowy czy rozbudowy sali 
gimnastycznej w Palowicach, to zależy od Rady Miejskiej. Okazało się po podjęciu 
tematu sali gimnastycznej, że teren jest terenem inwestycyjnym. Pozostałe tereny to 
tereny leśne. W związku, z czym to jest sprawa wtórna a przy okazji mówi się o 33 
wnioskach  mieszkańców.  Jeżeli  mieszkańcy  się  wybudują  szybciej  niż  sala 
gimnastyczna, to będzie sukces gminy.
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Pełnomocnik ds. PRiG  stwierdził, że jeżeli chodzi o teren w przypadku Stanowic, 
kiedy powiedziano, że do tego procesowanego wcześniej terenu można dokleić 1 ha 
lub 100 ha, nie jest  to do końca prawdą.  Stanowice podlegają wpływom terenów 
zalewowych. Nie ma dzisiaj, dopiero pod koniec 2013, Zarząd Gospodarki Wodnej 
opracuje mapy terenów zalewowych,  dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do 
tych  obszarów,  które  takim  obszarom  nie  podlegają.  Takiemu  obszarowi  nie 
podlegały Palowice, więc można było poszerzyć obszar, który został zaproponowany 
Radzie.

Radny Stanisław Breza poinformował, że w Stanowicach praktycznie nie ma żadne-
go wniosku z terenu zalewowego. Jest tam zwarta zabudowa i mieszkańcy nie decy-
dują się na budowę nowych domów czy przekwalifikowaniu tych terenów.  
Chodzi o tereny ulicy Leszczyńskiej i Wyzwolenia. Zadał pytanie, dlaczego prywat-
nym inwestorom umożliwia się otwarcie nowej działalności, natomiast, kiedy miesz-
kaniec  chce  przekwalifikować  swój  własny  teren,  to  tego  się  nie  robi.  
W Stanowicach są 3 budynki, gdzie właściciele prowadzą działalność gospodarczą 
i chcieliby poszerzyć ją, np. wybudować dodatkowy garaż, w tej sytuacji nie mogą. 
Poinformował, że mieszkańcy czekają od 4 do 6 lat na przekwalifikowania terenów. 

Radny Marek Paluch poinformował,  że dostał  informację od Naczelnik  Wydziału 
Planowania Przestrzennego, że wniosków z Palowic na dzień dzisiejszy jest 10.

Uchwała  Nr XXIV/290/12 w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla 
obszaru położonego w Palowicach, została przyjęta 11 głosami „za” przy 7 głosach 
„przeciw” i 3 „wstrzymujących” – głosowało 21 Radnych

Radny Bernard Strzoda podziękował Radzie za przyjęcie tej uchwały. Wydaje mu 
się, że uchwała wywołała szereg emocji. Ta dyskusja daje potwierdzenie wszystkim 
wnioskom Klubu Radnych RRGiAŚ dotyczących w miarę możliwości przyspieszenia 
działań  związanych  z  otwieraniem  planów  zagospodarowania  przestrzennego  
i udostępnianiu naszym mieszkańcom możliwości zabudowy. 
Temat Palowic był  przedstawiany kilkakrotnie na posiedzeniach Komisji i dziwi Go 
przedstawianie tego problemu w taki sposób. W roku 2007 Rada przyjęła do planów 
inwestycyjnych budowę sali gimnastycznej w Palowicach. Realizacja tej budowy nie 
była możliwa ze względu na zapisy planów zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów przyległych do szkoły, stąd działania zmierzające do zmiany planu.

26) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla 
części terenu górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze położonym w rejonie ulicy Fur-
goła, Jesionka oraz autostrady A1 dzielnicy Dębieńsko, uwag nie zgłoszono

Uchwała  Nr XXIV/291/12 w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla 
części  terenu  górniczego  „Dębieńsko  1”  w  obszarze  położonym  w  rejonie  ulicy 
Furgoła,  Jesionka  oraz  autostrady  A1  dzielnicy  Dębieńsko,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 21 Radnych
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Ad. 7 
Informacja na temat adaptacji strychów na lokale mieszkalne.
Informację  przedstawił  Dyrektor  ZGM  Marian  Uherek  wraz  z  pracownicą  ZGM 
Barbarą Madej.

Przewodniczący RM pogratulował wspaniałego sukcesu w dobie braku mieszkań.
Jest  możliwość  dla  młodych  mieszkańców  adaptacji  strychów  i  wykupu  takiego 
mieszkania.

Radny Marek Paluch  pogratulował realizacji  zadania. Zaapelował o zrealizowanie 
planu adaptacji strychów w jak najkrótszym czasie w familokach w Czerwionce.

Radny Józef Szczekała  również zapytał czy adaptacja strychów w familokach jest 
możliwa.

Barbara  Madej  odpowiedziała,  że  nie  ma  uchwały  RM,  która  pozwalałaby  na 
adaptację  strychów,  nie  ma  również  warunków  technicznych,  aby  można  taką 
adaptacje przeprowadzić, ponieważ nie ma odpowiednich przewodów kominowych. 
Adaptacja taka wiąże się również z uzyskaniem zgody Konserwatora Zabytków. Jest 
sporo do zrobienia w tej kwestii. Technicznie w tej chwili jest to raczej niemożliwe.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik  poinformował,  że jest  jeszcze problem 
taki, że gdyby próbować te mieszkania adaptować musiałaby to robić gmina a nie 
mieszkaniec, ponieważ nie najlepszą praktyką stało się utworzenie Wspólnot w tych 
budynkach. Wspólnoty nie są w stanie podołać kosztom wiążącym się z utrzymaniem 
tych budynków.      

Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za 
okres od 16.06.2012 r. do 07.09.2012 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Radny Bogdan Knopik zapytał czy Straż Miejska ma prawo wejścia na teren pry-
watnej posesji i wizji, co jest spalane w piecu.

Z-ca Komendanta SM Jacek Korus poinformował, że właściciel posesji ma obowią-
zek wpuszczenia Strażnika Miejskiego i umożliwienie skontrolowania, co spala. Zgło-
szenie może być anonimowe.

Ad. 9 i 10
Przewodniczący  Rady  Marek  Profaska  zwrócił  się  z  wnioskami  o  remont 
nawierzchni  ulicy  Strzelczyka  (część  gruntowa)  i  Kosynierów  
w Dębieńsku oraz  dopilnowanie  odbioru  odpadów selektywnych  od mieszkańców 
gminy zgodnie z umowami, 
 
Radny Waldemar Mitura poinformował, że remont chodnika przy ulicy Krótkiej 1 nie 
został  wykonany.  Poprosił  Pełnomocnika  ds.  PRiG  o  zmobilizowanie  Dyrektora 
Uherka  o  dostarczenie  materiału  do  naprawy  chodnika.  Prosi  o  szybką  reakcje, 
ponieważ stan chodnika jest fatalny.
Drugą  sprawą  jest  uroczystość  rozdania  medali  z  okazji  50-lecia  nadania  praw 
miejskich.
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Radny stwierdził, że On, wielu samorządowców, ludzi kultury, sztuki i oświaty, sportu 
i organizacji pozarządowych otrzymali zaproszenia podpisane przez Burmistrza GiM 
oraz przez Przewodniczącego Rady. Dzisiaj w swoim i Ich imieniu chce pogratulować 
Burmistrzowi,  że  po  raz  kolejny  udało  się  Mu  podzielić  te  środowiska  wbrew 
powtarzanych przez Burmistrza słów o miłości, pojednaniu i współpracy. Uważa, że 
te osoby poczuły się  upokorzone,  zlekceważone.  Każda z tych  osób pominiętych 
przy wręczaniu medali, zastanawiała się, dlaczego akurat Ja nie otrzymałem. 
Przytoczył  słowa Burmistrza, że każdy pominięty może otrzymać wyróżnienia przy 
okazji rozdania nagród Karolinki. Stwierdził, że finał Jubileuszu już minął. Uważa, że 
to w tym dniu wszyscy obecni i byli radni powinni otrzymać okolicznościowe medale. 
Wielu z nich tworzy samorząd od lat. Jest przykro, że po wielu latach działalności dla 
gminy  i  jej  mieszkańców,  7  września  okazało  się,  że  nie  zasłużyli,  w  ocenie 
Burmistrza, na podziękowanie i okolicznościowy medal. Ciekawi radnego fakt, że  
o  przyznaniu  medali  decydowała  Kapituła  i  jakimi  kryteriami  się  kierowała.  Dla 
radnych, którzy pełną funkcję nie pierwszy raz, dla nich Kapitułą są wyborcy. To oni 
stwierdzają,  że  ci  radni  nie  są  leniami.  Ma  nadzieję,  że  działania  w  MOK-u  7 
września br. nie były działaniami z premedytacją.

Radny Józef Szczekała zwrócił się z wnioskami o przeprowadzenie kontroli w celu 
uporządkowania  terenu  wokół  byłego  sklepu  nocnego  na  Osiedlu  Jana  Pawła  II 
przez jego właściciela, w związku ze zgromadzonymi tam odpadami.
Następnie  o  zamontowanie  progu  zwalniającego  na  ulicy  Kwiatowej  w  dzielnicy 
Czerwionka Karolinka.
Na końcu o  udzielenie  odpowiedzi,  czy  w budżecie  Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny na rok 2013 zostało zaplanowane zadanie włączenia Osiedla Karolinka 
do traktu komunikacyjnego (budowy przystanku autobusowego).

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz zwrócił się 
z  wnioskiem o  wygospodarowanie  środków na  doposażenie  lekkiego  samochodu 
pożarniczego dla OSP Czerwionka.
Drugi temat to temat dotyczący ulicy bocznej Furgała od nr 137a do 137e. Parę lat 
temu członkowie Rady dzielnicy Karolinka wraz z przedstawicielami gminy doszli do 
porozumienia,  że  Rada  Dzielnicy  przekaże  15  tyś  złotych  na  wykonanie 
dokumentacji na odwonienie i utwardzenie tej drogi. Niestety do tej pory zadanie to 
nie  zostało  wykonane.  Na  zebraniu  sprawozdawczym  postawił  lekki  zarzut 
niegospodarności  władz  gminy.  Od  Burmistrza  otrzymano  wiadomość,  że 
dokumentacja  jest  aktualna,  
a  zadanie  nie  zostało  wykonane,  ponieważ  nie  zostało  zgłoszone na sesji  RM.  
W  czerwcu,  po  spotkaniu  sprawozdawczym  przyszło  pismo  do  Rady  dzielnicy 
Karolinka od Dyrektora ZDiSK, że środki (20 tyś zł przeznaczone w tym roku na w/w 
zadanie)  nie  wystarcza  na  wykonanie  dokumentacji,  ponieważ  dokumentacja 
poprzednia jest niewystarczająca. Wniosek, aby zadanie to wprowadzić do budżetu 
i pytanie, na co zostało przeznaczone 15 tyś zł a na co będzie przeznaczone kolejne 
20 tyś zł. 
Ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej 
i  Ładu Przestrzennego radnego Grzegorza Płonki,  twierdząc, że porozumienie na 
zadania na drogach powiatowych zostało podpisane w połowie lipca br.

Burmistrz  GiM  przypomniał,  że  został  przeprowadzony  remont  ulicy  Kwiatowej  
i Reja. Nie było sprzeciwów, aby zostały wykonane akurat te ulice, których nie było 
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w harmonogramie.  Stwierdził,  że szkoda, że Przewodniczący Zarządu Tokarz nie 
proceduje spraw związanych  z budżetem gminy,  gdzie  wiadomo ile  w roku 2012 
środków przekazano na remont dróg w Czerwionce. Jest to ok. 40 mln zł.
Stwierdził,  że  konsekwentnie  będzie  robił,  to,  co  należy  do  Burmistrza.  Wybierał 
mniejsze  zło.  Nie  będzie  bawił  się  w  politykę,  stara  się  realizować  to,  co  było  
w planach.  Teraz  zbliżają  się  wybory  samorządowe i  uważa,  że  przewodniczący 
Zarządu zaczyna prowadzić politykę. 
Zwrócił się do wszystkich w związku z obchodami 50-lecia nadania praw miejskich. 
Szczególnie w dniu 8 września br. spotkał się z mieszkańcami gminy, którzy mieli 
okazję powiedzieć, że coś im się nie podoba. Stwierdził, że tego, co usłyszał dzisiaj 
na  sesji,  nie  usłyszał  na Jubileuszu.  Stwierdził,  że łatwiej  jest  powiedzieć  o tym, 
czego się nie zrobiło. 
Odniósł  się  do  słów  radnego  Mitury,  który  powiedział,  że  Burmistrz  skutecznie 
podzielił.  Gdyby usłyszał to od mieszkańca gminy, który nie pełnił  żadnych funkcji 
społecznych, to by się załamał. Natomiast 99 medali, które zostały wręczone to jest 
część tego, co zamknie się na sesji Karolinkowej. Wygląda to niestety w ten sposób, 
że  został  ktoś  pominięty.  Wszystkich  tych,  którzy  zostali  pominięci,  nawet 
współpracownicy Burmistrza, nie przyszli i się nie poskarżyli. Gospodarzami imprezy 
7  i  8  września  br.  są  Ci,  którzy  stanowią  o  losie  gminy,  czyli  samorządowcy 
Czerwionki  i  Leszczyn.  Pozostali  mieli  prawo czuć się jako goście  zaproszeni  na 
uroczystość. Stwierdził, że powodowało nim serce a nie podział. Na przestrzeni lat 
niektórzy  z  obecnych  udowadniają,  że  przy  niektórych  głosowaniach,  to,  co  jest 
ważne  z  punktu  widzenia  dobra  publicznego,  jest  nieważne  przy  głosowaniu. 
Dyskusje, które wokół tego się toczą, myśli, że na przestrzeni kilku miesięcy będą 
łagodniały.  Uważa,  że  odbiorcami  tego  przekazu  są  wszyscy  Ci,  którzy  tej 
społeczności bardzo dobrze życzą. Będą obchody Dnia Edukacji Narodowej, gdzie 
jest wiele osób zasługujących na wyróżnienie oraz będą obchody Karolinkowe. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz stwierdził, 
że nie rozumie, dlaczego Burmistrz wychodzi  na mównicę i  kłamie. Stwierdził,  że 
zadanie było w harmonogramie i osobiście ubiegał się o to, aby było wykonane.
Było przygotowane w planach remontów dróg na kolejne lata. 

Burmistrz GiM  wyjaśnił,  że nie  było  zaplanowane  w budżecie na  rok,  w którym 
zostało wykonane. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz  poprosił, 
aby  zajrzeć  do  protokołu  z  zebrania  sprawozdawczego,  gdzie  co  roku  Burmistrz 
obiecuje, że wykona to zadanie.

Dyrektor ZGM odniósł  się do tematu ulicy Krótkiej  1.  Poinformował,  że ZGM ma 
bardzo  ważne  problemy.  Ulica  Krótka  nie  jest  priorytetem.  Raczej  przychodzi  
z  problemami  poważnymi.  Za  tydzień  będzie  program  mieszkaniowy,  gdzie  są 
potrzebni współpracownicy.
Poinformował,  że  po  zakończeniu  podstawowych  remontów,  z  resztek  pieniędzy, 
prawdopodobnie  pod  koniec  przyszłego  tygodnia  remont  chodnika  zostanie 
wykonany.

Radny  Bernard  Strzoda  przytoczył  remont  chodnika  w  Palowicach  przy  ulicy 
Wiejskiej. Chodnik przez 4 lata był wprowadzany do realizacji. Przez kolejne lata był 
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przekładany  przez  Powiat.  Dokumentacja  jest  aktualizowana,  na  dokumentacje 
wydano już ok. 80 tyś zł i jest pokryta częściowo z dofinansowana z budżetu gminy 
i miasta częściowo z budżetu powiatu rybnickiego. Ma nadzieję, że pan Jan Tokarz 
jako Przewodniczący Rady Powiatu nie pozwoli na to, żeby ta dokumentacja również 
nie wylądowała w koszu i to zadanie szczęśliwie zostanie zrealizowane. Uważa, że 
trzeba  szanować  wszystkich  mieszkańców  gminy,  ponieważ  gmina  posiada  
6 Sołectw i 4 dzielnice.

Radny Waldemar  Mitura  poinformował,  że  mieszkańcy  ulicy  Krótkiej  1  wzywają 
pomocy od 2002 roku. Dla nich to jest ogromny problem. Zapytał Burmistrza, kiedy 
któryś z opozycji zagłosował przeciw gminie. Stwierdził, że właśnie tak to odebrał.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz skierował 
się  do  radnego Strzody,  mówiąc,  że  kilka  lat  wstecz,  kiedy  każdy radny i  sołtys 
decydował,  który  chodnik  ma  być  wykonany,  zaczęto  tworzyć  dokumentacje. 
Stwierdził,  że zabiega o to,  aby chodniki  były  robione kompleksowo.  Zawsze był 
przeciwny,  żeby  robić  dokumentację  dla  chodnika  przy  ulicy  Wiejskiej,  ponieważ 
uważa,  że  ulica  Odrodzenia,  Jesionka,  Wyzwolenia  czy  Ks.  Pojdy  są  o  wiele 
ważniejsze niż ulica Wiejska.
W zeszłym roku radni wymusili na powiecie, żeby to zadanie wprowadzić. Dotarła do 
Niego informacja, że na Komisji BiF radni oburzyli się, że trzeba przeznaczyć 300 tyś 
zł na współfinansowanie zadania pod nazwą remont ulicy Jesionka i Odrodzenia. 
Wycena tego zadania to 2 mln złotych.

Radny Bernard Strzoda  podał przykład chodnika prowadzącego z Czerwionki do 
Dębieńska,  gdzie  uważa  nie  ma  potrzeby  takiego  chodnika.  Dzieci  się  tam  nie 
przemieszczają. Stwierdził, że mówi o chodnikach na co dzień uczęszczanych przez 
dzieci, ludzi chodzących do kościoła czy na zakupy.

Ad.11 
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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