Protokół Nr XXV/12
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 października 2012 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXV
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 20 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił, na wniosek Burmistrza G i M, o wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowemu najemcy (SP Książenice),
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie”
– głosowało 16 Radnych.
2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie”
– głosowało 16 Radnych.
3. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością
drogową,
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie”
– głosowało 16 Radnych.
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek
autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:

Burmistrza

o

wprowadzenie

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
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Ad. 2
Protokół Nr XXIV/12 z sesji w dniu 14 września 2012 r. 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 14 września
do 26 października br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Dodatkowo poinformował, że jako jedna z nielicznych nasza gmina ma możliwość
wyposażenia 2 szkół podstawowych w sprzęt informatyczny.
Podkreślił, że powstanie na terenie gminy marketu Intermarche jest ważne ze
względu na to, że gmina będzie czerpać z tego tytułu dochody w postaci podatków
oraz w podmiocie tym znajdzie zatrudnienie ok. 50 osób.
Złożył gratulacje nieobecnej na sesji RM Naczelnik Wydziału Edukacji Iwonie
Flajszok z okazji uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych.
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 23 października 2012 roku, na którym Komisja
omówiła materiały na sesję RM oraz szczegółowo omówiła kontrolę przeprowadzoną
w Wydziale Planowania Przestrzennego UGiM. Zespół kontrolny sformułował dwa
wnioski:
1. Zobowiązuje się Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny do
sporządzania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego
służących rozwojowi gminy i miasta.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
2. Przystępując do planowania budżetu na lata należy zapewnić środki,
które będą przeznaczone na realizację zadań, które wynikają
z ustawy o gospodarce nieruchomościami a wynikające
z przeznaczenia gruntów pod infrastrukturę drogową w planach
zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
W dniu 18 października 2012 roku Komisja odbyła kontrolę w Szkole Podstawowej
nr 8 w Czerwionce-Leszczynach. Komisja jest na etapie sporządzania protokołu.
Wyznaczono zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu nr 10
w Czerwionce-Leszczynach.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu
22 października 2012 r.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Alojzy Klasik omówił przebieg tras
rowerowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Poinformował, że
zlikwidowano problem związany z przerwaniem trasy żółtej przez bieg autostrady.
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Poinformował również Komisję o nowym przebiegu trasy zielonej oraz o zamiarze
wydania nowego informatora o przebiegu tras rowerowych i o umieszczeniu nowych
tablic informacyjnych, co planuje się zrobić we współpracy z Powiatem Rybnickim lub
Subregionem Zachodnim.
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 CzerwionkaLeszczyny,
3) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,
4) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków,
5) zmiany uchwały Nr XVII/185/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
Wszystkie w/w projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących omówiono temat inicjatyw lokalnych.
Naczelnik Wydziału Rozwoju GiM Czerwionka-Leszczyny Krystyna Jasiczek,
poinformowała, że w ramach inicjatyw lokalnych wpłynęło 7 wniosków na łączną
kwotę 187 830, 34 zł. Omówiła również realizacje kolejnego projektu promocyjnego
gminy, a mianowicie w jego ramach przedstawiciele gminy Czerwionka-Leszczyny
brali udział w Targach w Monachium, gdzie gmina prezentowała się wspólnie
z Województwem Śląskim.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 23 października
2012 roku.
W posiedzeniu brali udział przedstawiciele podmiotu medycznego NZOZ
Kaczmarczyk, Rak i Partnerzy.
Komisja została zapoznana z funkcjonowaniem poradni specjalistycznych w w/w
podmiocie.
Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr XVII/185/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
Projekt w/w uchwały został przez Komisję pozytywnie zaopiniowany.
Z-ca Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Gorzawska omówiła zasady
współpracy z rodzinami asystentów rodzinnych.
Udzieliła również informacji o stypendiach socjalnych dla najuboższych uczniów
zamieszkujących teren naszej gminy.
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Na posiedzeniu Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym obrady Komisji zakończono.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący Komisji radny
Arkadiusz Adamczyk poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie
w dniu 24 października 2012 r.
Komisja omówiła i pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawie:
1) głoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) zmiany uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 października 2010 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
3) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do niepublicznego przedszkola
Domowe Przedszkole „Piccolo” w Orzeszu przy ul. Marksa 13e w Orzeszu,
5) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowemu najemcy (P1),
6) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowemu najemcy (ZS 4),
7) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowemu najemcy (SP Książenice),
4)

W sprawach bieżących Komisja omówiła sprawę wycieczek autokarowych
o charakterze kulturalno-rekreacyjnym organizowane przez MOK i MOSiR.
Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Przewodniczący Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 22 października 2012 r.
Poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie wspólnie z Komisją Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz z Komisją
Budżetu i Finansów.
Tematem wiodącym było omówienie tematu gospodarki odpadami w świetle nowych
przepisów prawa.
Członkowie Komisji zgłosili wniosek do budżetu na 2013 r. o zabezpieczenie środków
na zakup walca dla ZDiSK.
5)

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 23 października 2012 r.
Na posiedzenie zaproszony został Komendant Komisariatu Policji w CzerwionceLeszczynach, który przedstawił informację na temat bezpieczeństwa i działań
prowadzonych na terenie gminy przez Policję.
6)

Następnie podobną informację przedstawił Komendant Straży Miejskiej.
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Podsumowano również zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa i porządku
imprez związanych z obchodami 50-lecia gminy oraz dożynkami powiatowymi
i lokalnymi. Powyższe zadanie zarówno Policja, Straż Miejska jak i inne służby
zabezpieczające zrealizowały bardzo dobrze, za co na ręce Komendantów oraz
Naczelnika ZKO przekazano podziękowania.
Komisja podjęła wniosek, aby pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
monitorowali niezamieszkały budynek po byłym hotelu robotniczym.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego oraz Komisją Budżetu i Finansów w dniu 22 października 2012 r.
Komisje szczegółowo omówiły temat gospodarki odpadami na terenie gminy
w świetle nowych przepisów, zapoznając się z projektami uchwał w sprawie:
1) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
2) odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
4) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Komisje zapoznały się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję,
do których nie zgłoszono uwag.
Członkowie Komisji zgłosili wniosek do budżetu na 2013 r. o zabezpieczenie środków
na zakup walca dla ZDiSK.
Członkowie Komisji zwrócili się również z prośbą, aby na następnym posiedzeniu
Komisji poruszyć temat populacji zwierzyny dzikożyjącej oraz pojawianie się jej
pomiędzy zabudowaniami, w szczególności dzików.
Komisja Budżetu i Finansów – Wiceprzewodniczący radny Stanisłwa
Breza poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 24
października 2012 r.
Głównym tematem obrad było omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Skarbnik GiM wyczerpująco omówił projekty uchwał w sprawie:
7)

1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2012,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
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Następnie członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące realizacji tegorocznego
budżetu i zagrożeń związanych z jego wykonaniem. Wyczerpujących odpowiedzi
udzielił Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło oraz Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski.
W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku.
Stawki podatku od nieruchomości wzrosną o wysokość inflacji, czyli ok. 4%.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał jak również pozostałe punkty
dotyczące działalności Komisji BiF.
W sprawach bieżących nie zgłoszono żadnych wniosków.
Poinformował, że podatki od osób fizycznych w budżecie gminy to ok. 5 mln złotych,
co daje ok. 5-5,5 % budżetu gminy.
Zaproponowany wzrost podatku w 2013 roku spowoduje wzrost dochodu w budżecie
gminy o 213 000 zł. Jeżeli chodzi o podatek od osób prawnych, to udział podatku od
osób prawnych w budżecie gminy, to 12,5 mln złotych.
Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie
Klubu odbyło się 23 października 2012 r. W posiedzeniu Klubu brali udział
Skarbnik GiM, Sekretarz GiM oraz Dyrektor ZDiSK-u.
Omówiono projekty uchwał na sesję RM.
Klub Radnych WSiPiS jest przeciwny podnoszeniu stawek podatku od
nieruchomości, które mają obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku.
8)

Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Wiceprzewodniczący
radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie odbyło się 24 października
2012 roku. Omówiono materiały na sesję Rady Miejskiej. Do w/w materiałów nie
wniesiono uwag. Poruszono kwestię podziału gminy na obwody głosowania.
Wiele kontrowersji wśród mieszkańców budzi podział Czerwionki, Czuchowa
i Dębieńska. Klub uważa, że brakuje logiki w tym podziale.
Klub złożył wniosek o zorganizowanie Komisji tematycznej, która miałaby dotyczyć
omawiania szczegółowych zasad naliczania opłat od właścicieli nieruchomości i w
zamian świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
9)

10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 24
października 2012 roku. Tematem obrad było omówienie materiałów na sesję
oraz sprawy bieżące. Odnośnie materiałów na sesję Klub Radnych nie zgłosił
żadnych uwag. W sprawach bieżących Klub Radnych podjął wniosek, aby
nazwa Klubu brzmiała Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Ruch Autonomii
Śląska. W sprawach bieżących poruszane również były tematy związane
z budżetem na rok 2013 i 2014.
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Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie:
1. pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia projektów uchwał
do porządku obrad sesji Rady,
2. sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
w przedmiocie projektów uchwał w sprawie: stawek podatkowych, Rocznego
Programu Współpracy na 2013 rok, zmiany uchwały w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy.
3. informacja o podjętych uchwałach w sprawie stanowiska dotyczącego projektu
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
przez Radę Powiatu Wodzisławskiego, Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój, Radę
Gminy Nędza, Radę Miejską w Pszowie.
4. informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez
Zastępcę, Pełnomocnika ds. Promocji Rozwoju i Gospodarki, Sekretarza,
Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, osobę zarządzającą
i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające
decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
Przewodniczący przedstawił informację dotyczącą złożenia oświadczeń majątkowych
przez radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011.
Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek, aby nie
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” przy 20 głosach „za”.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/292/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2012 rok, została przyjęta 18 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20
Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany do w/w uchwały. Zmiana dotyczyła
przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w opracowaniu na podstawie
badań terenowych w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc
na ten cel nie przeznaczonych. Na ten cel jest przeznaczone 28 167,00 zł, wydatek
będzie w roku 2013 a zaciągnięcie zobowiązania w roku bieżącym.
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Uchwała Nr XXV/293/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
została
przyjęta
18
głosami
„za”
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/294/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/295/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
Radnych
5) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
wysokości i zasad pobierania opłaty targowej, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza w imieniu handlowców, którzy
handlują na targowisku w Czerwionce, że niektórzy są traktowani nierówno, gdyż
opłata targowa dla handlujących na terenie zadaszonym i dla handlujących na
terenie niezadaszonym jest taka sama. Natomiast osoby, które handlują na terenie
niezadaszonym chcą postawić sobie zadaszenie, wtedy muszą ponieść dodatkową
opłatę o różnicę pomiędzy straganem a zadaszeniem.
Burmistrz GiM poinformował, że o przedmiotowym traktowaniu niektórych osób nikt
u niego nie zgłaszał tego problemu. Stwierdził, że wyjaśni tą sprawę.
Poinformował, że dochodzą do Niego informacje, że handlowcy są zadowoleni
z tego, że mają twardo pod nogami, że kupujący mają dobre warunki i informacje, że
jednak to targowisko jest bardzo dobrym przedsięwzięciem. Stwierdził, że zawsze
będą osoby, które narzekają.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolny dodał, że opłaty są pobierane od
zajmowanej powierzchni. Stwierdził, że niektórzy handlowcy nawet jeśli stoją
w miejscach, gdzie dodatkowe zadaszenie nie jest potrzebne, to je mają i płaca za
konkretną powierzchnię. Natomiast tam, gdzie nie ma zadaszenia praktycznie nie
powinno się im pozwolić handlować, ponieważ w tych miejscach są parkingi. To jest
również kwestia korzystania z całej infrastruktury, tj. toalet, wody, itp.
Przewodniczący Rady stwierdził, że handlowcy jak najbardziej zgadzają się z tą
stawką, ale w momencie, kiedy postawią sobie zadaszenie to ponoszą dodatkowa
opłatę.
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Burmistrz GiM wyjaśnił, że jeżeli handlujący ma stół z towarem a nad tym stołem
usytuuje sobie parasol, to metraż mierzony jest po obwodzie parasola a nie stołu.
Jeżeli nie byłoby 5 parasoli, to nie byłoby 5, ale 6 stołów. Powinno wyjść się
z założenia, że gmina nie powinna odnosić zysków, ale nie powinna też ponosić
strat.
Uchwała Nr XXV/296/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
wysokości i zasad pobierania opłaty targowej, została przyjęta „jednogłośnie”–
głosowało 20 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku, radny Leszek Salamon
wniósł 2 wnioski, aby w w/w projekcie wprowadzić następujące zmiany:
1. w §1 ust.1 pkt c zamiast stawki podatku 0,42 zł wprowadzić stawkę równą 0,40 zł,
Powyższy wniosek został odrzucony 15 głosami „przeciw” przy 4 głosach „za” i 1
„wstrzymującym”.
2. w §1 ust.2 pkt a zamiast stawki podatku 0,72 zł wprowadzić stawkę równą 0,69 zł
Powyższy wniosek został odrzucony 15 głosami „przeciw” przy 4 głosach „za” i 1
„wstrzymującym”.
Burmistrz GiM poprosił, aby pamiętać przy procesowaniu spraw związanych
z podatkami. Ustalanie stawek podatku niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa.
Przyjmujemy proponowane stawki zgodnie z propozycją ministra o poziom inflacji.
Nie zaproponowano niższych, tylko, dlatego, że władze mają świadomość zasady
płacenia tzw. janosikowego - pobierane opłaty od gmin bogatych, czyli takich, które
nie podwyższają podatków o poziom inflacji.
Radny Leszek Salamon powiedział, że w zeszłym roku podatki wzrosły znacznie
ponad poziom inflacji.
Burmistrz GiM przypomniał, że to Rada przyjęła zeszłoroczne stawki podatków a
dzięki temu w gminie zrobiono wiele.
Radny Leszek Salamon zwrócił się z wnioskiem do Skarbnika GiM, aby na
następne posiedzenie Klubu Radnych WSiPiS przygotował informację o ile mniej
byłoby dochodu w budżecie gminy przy proponowanych przez niego stawkach
podatku we wcześniejszych wnioskach.
Uchwała Nr XXV/297/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku, została przyjęta
15 głosami „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”. – głosowało 20 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku,
uwag nie zgłoszono
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Uchwała Nr XXV/298/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na
podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/299/12 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na
podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na
podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXIV/300/12 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na
podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXV/301/12 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych
11) Do projektu uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/302/12 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/303/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 20 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/304/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 20 Radnych.
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14) 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.
Uchwała Nr XXV/305/12 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 20 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. z późn. zm. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/306/12 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. z późn. zm. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
20 Radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/307/12 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych
17) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/185/11 z dnia 29 grudnia
2011 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/308/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/185/11 z dnia 29
grudnia 2011 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o wygaśnięcie trwałego zarządu, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXV/309/12 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o wygaśnięcie trwałego zarządu, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
Radnych
19) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Orzesze dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do
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niepublicznego przedszkola Domowe Przedszkole „Piccolo” w Orzeszu przy ul.
Marksa 13e w Orzeszu, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXV/310/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Orzesze dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do
niepublicznego przedszkola Domowe Przedszkole „Piccolo” w Orzeszu przy ul.
Marksa 13e w Orzeszu, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
20) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (P1), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/311/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (P1), została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
21) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS 4), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/312/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS 4), została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
22) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Książenice), uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/313/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Książenice), została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
23) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/314/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych
24) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gruntowej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/315/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gruntowej służebnością drogową, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
Radnych
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za
okres od 08.09.2012 r. do 15.10.2012 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Radny Leszek Salamon zwrócił się z wnioskiem o podjęcie działań mających na
celu wyeliminowanie wandalizmu w postaci graffiti pojawiających się na elewacjach
bloków w dzielnicy Leszczyny Osiedle.
Ad. 8 i 9
Przewodniczący Rady złożył gratulacje radnemu Grzegorzowi Wolnemu z okazji
ślubu
.
Radna Stefania Szyp zwróciła się z wnioskami o ujęcie w Wieloletniej Prognozie
Finansowej środków na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 4 w CzerwionceLeszczynach oraz o ujęcie w budżecie na rok 2013 środków na wykonanie projektu
technicznego chodnika od posesji nr 4 przy ulicy Gliwickiej w kierunku przystanku
autobusowego Czuchów Granica, tj. długości 360 m.
Radny Ryszard Jonderko złożył na piśmie następujące wnioski, aby w planowanym
projekcie budżetu gminy na rok 2013 zapewnić kwoty pieniężne na zadania do
wykonania w sołectwie Przepędza:
1) wykonanie dodatkowego oświetlenia na ulicy Mikołowskiej ( na wysokości
składu drewna) – brakujący 1 punkt świetlny oraz dodatkowego oświetlenia na
odgałęzieniu ulicy Piaskowej w kierunku boiska sportowego – brak
jakiegokolwiek oświetlenia. Pragnie nadmienić, że o doświetlenie ulicy
Piaskowej prosił już przy projektowaniu budżetu na 2012 roku.
2) wykonanie odcinka chodnika łączącego chodnik ulicy Leszczyńskiej przy
drodze powiatowej w kierunku przystanku autobusowego – kierunek Rybnik –
droga wojewódzka nr 925.
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach proponuje wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego o ujęcie zadania do realizacji w ramach procedury
„Współfinansowanie Inwestycji Drogowych”. Nadmienił, że wykonany chodnik przy
ulicy Leszczyńskiej w Przegędzy, na dzień dzisiejszy prowadzi do nikąd – przed
skrzyżowaniem z drogą 925 zakończony został barierką. Poprosił również
o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach dotycząca założenia
ekranów ochronnych przy posesjach Państwa Warzecha i Państwa Marszałek.
Wspomniał, że zaproponował zorganizować wystawę przyrodnicza podczas dożynek
w sołectwie Bełk i Palowice. Stwierdził, że władze gminy zawiodły, gdyż nie zostało
to nagłośnione mimo, że fakt został zgłoszony 3 tygodnie przed dożynkami. Osoby
obecne na dożynkach nie wiedziały o wystawie. Kilkakrotnie zwracał się do
prowadzącego dożynki, aby poinformował o tym przez mikrofon, ale nie zostało to
wykonane.
Radny Józef Szczekała zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie światła pulsującego
przy przejściu dla pieszych na ulicy Parkowej od Restauracji Biały Dom do kościoła.
Wspomniał, że doszło już w tym miejscu do kilku potrąceń.
Radny Ryszard Bluszcz powiedział, że strzałem w dziesiątkę było to, że w obchody
50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynach zostały włączone dzielnice
i sołectwa w formie prezentacji, z których wynika, że talenty są we wszystkich
miejscach w gminie. Podziękował za współpracę radnemu Bernardowi Strzodzie, że
razem mogli wystawić taką prezentację. Podziękował tym organizatorom, którzy
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pokazali, że sołectwo Szczejkowice jest, jednym z najmniejszych, ale najbardziej
prężnym sołectwem.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz zwrócił się
z wnioskami o remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 2 w CzerwionceLeszczynach mający na celu wykluczenie możliwości wejścia dzików na teren szkoły
oraz o ujęcie w budżecie zadania odwodnienia i utwardzenia drogi Bocznej Furgała
(prośba o pisemną odpowiedź).
Odniósł się do wypowiedzi radnego Bernarda Strzody z poprzedniej sesji.
Poinformował, że dokumentacja remontu ulicy Wiejskiej kosztowała niecałe 30 tyś zł
a nie, tak, jak to przedstawił radny Strzoda 80 tyś zł.
Radny Stanisław Breza zwrócił się z wnioskami o interwencję w Zarządzie Dróg
Powiatowych w sprawie remontu zjazdu na ulicę Leśną w Stanowicach zniszczonego
podczas budowy autostrady. Następnie o budowę chodnika na długości od kościoła
w Stanowicach do zjazdu z autostrady A1 oraz o umieszczenie dodatkowego oświetlenia
hybrydowego na odcinku pomiędzy mostem na ulicy Furgoła a posesją pana Gajdy
w Stanowicach ze względu na przypadki ataków dzików w tamtejszej okolicy.

Radny Waldemar Mitura podziękował w imieniu mieszkańców ulicy Krótkiej 1 za
remont chodnika. Stwierdził, że potrzebny byłby tam jeszcze słup oświetleniowy
i parking oraz o zainstalowanie brakującej pokrywy studzienki kanalizacyjnej, która
prawdopodobnie została skradziona.
Zwrócił uwagę, że został zlikwidowany plac zabaw przy ulicy Reymonta, co
wzbudziło oburzenie wśród rodziców. Zwrócił się z wnioskiem przywrócenie
zlikwidowanego placu zabaw przy ulicy Reymonta w dz. Leszczyny Osiedle.
Stwierdził, że przy Placu Matejki zostały umieszczone 4 lampy hybrydowe. Efekt
estetyczny jest, ale zaznaczył, że mało, kto przez ten park przechodzi. Lampy byłyby
idealne przy Przedszkolu nr 11 i przy parkingu, przy targowisku.
Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców Dębieńska podziękował za
zakończenie inwestycji budowy ulicy Malczyka.
Zwrócił się z wnioskami o rozważenie możliwości naprawy zdegradowanych
odcinków ulicy Strzelczyka i ulicy Borowej w Dębieńsku poprzez położenie
mikrodywanika, jak również dokończenie inwestycji na rynku w Dębieńsku – mała ilość
miejsc parkingowych.

Radny Bernard Strzoda odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu
Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jana Tokarza, stwierdził, że wypowiedział się w
sposób taki, że wydaje Mu się, że projekt chodnika przy ulicy Wiejskiej tyle
kosztował. Przyznał, że nie był przygotowany do wypowiedzi. Podziękował, że
wgłębił się w ten temat. Powiedział, że nie będzie się spierał. Poinformował, że na
Zebraniu Wiejskim została podjęta stosowna uchwała w tym temacie, która została
przesłana do Powiatu.
Radny Henryk Dyrbuś zwrócił się z wnioskami o zamontowanie oświetlenia przy
ulicy bocznej Szkolnej w Przegędzy. Zwrócił się również o pisemną odpowiedź na
interpelację o wycięcie obumarłej wierzby przy skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej
i Szkolnej w Przegędzy oraz o zabezpieczenie środków w budżecie na realizację
inwestycji związanej z umieszczeniem ekranów akustycznych przy drodze nr 925
w Przegędzy. Następnie o udrożnienie studzienek przy ulicy Morcinka obok apteki
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w dz. Leszczyny Osiedle oraz o usunięcie obumarłych topoli znajdujących się na
terenie Przedszkola nr 11 ze względu na zagrażające dzieciom niebezpieczeństwo.
Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi ZDiSK Piotrowi Łuc, gdyż Rada
Dzielnicy przekazała środki na utwardzenie ulicy Partyzantów, co aktualnie jest
realizowane.
Radny Bogdan Knopik poprosił, aby wnioski zgłaszane przez radnych były
szczegółowo omawiane na Komisjach branżowych.
Zwrócił się z wnioskiem o wyczyszczenie brzegów ulicy Furgała w okolicy ROCAR-u
oraz o umieszczenie znaku STOP na skrzyżowaniu ulic Kałuży i Górniczej.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz
poinformował, że wszystkie zgłoszone wnioski przyjmuje, ale prosi, aby były
kierowane na piśmie a jeżeli są kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych, prosi, aby
w piśmie znalazła się adnotacja, że jest to do wiadomości Rady Powiatu.
Radny Grzegorz Płonka zwrócił się z wnioskiem w imieniu mieszkańców Leszczyn
o wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Księdza Pojdy – Ligonia – Polnej ze
względu na przyszły wzmożony ruch samochodowy w związku z powstaniem
marketu Intermarche.
Radny Artur Szwed zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie na rok
2013 środków na budowę chodnika przy markecie Biedronka wzdłuż ulicy Księdza
Pojdy w Leszczynach.
Podziękował Burmistrzowi za zainteresowanie i wsparcie uczestników wyścigu
mydelniczek Red Bull.
Radny Ryszard Jonderko zwrócił się z wnioskami o przeprowadzenie kontroli
samochodów wyjeżdżających ze złomowiska przy ulicy Nowy Dwór naprzeciw PWiK
pod względem czystości kół, gdyż zdarzają się przypadki zanieczyszczenia błotem
w/w ulicy oraz o zwiększenie w budżecie środków przeznaczonych dla Sołectw.
Burmistrz GiM stwierdził, że pewne zadania, które zostały zrealizowane nigdy nie
były zaplanowane w budżecie gminy, a ulica Reja i Kwiatowa zostały wykonane tylko
dlatego, że pozostały środki finansowe, które na wyraźną prośbę pana Jana Tokarza
zostały spożytkowane na te drogi. Przy okazji wspomniał, że na poprzedniej sesji
usłyszeli wszyscy, że pan Tokarz został upoważniony przez Starostę Rybnickiego do
tego, aby zajmować się sprawami drogowymi na terenie naszej gminy.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
odpowiedział, że w poprzedniej kadencji.

Czerwionka

Karolinka

Jan

Tokarz

Burmistrz GiM stwierdził, że w związku z tym, teraz Przewodniczący Tokarz jest
adresatem wszystkich wniosków. Stwierdził, że teraz zdjął z siebie obowiązek
przyjmowania na siebie wniosków dotyczących dróg powiatowych.
Poinformował, że remont wnioskowanej ulicy zostanie umieszczony w budżecie na
rok 2013, ale Rada zadecyduje czy będzie to zadanie realizowane.
Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Jonderki, że władze zawiniły
w związku z wystawą przyrodniczą na dożynkach powiatowych. Poinformował, że na
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prośbę Burmistrza w trybie nadzwyczajnym pojawił się namiot, gdzie radny Jonderko
mógł przedstawić swoją ekspozycję. Przeprosił, jeżeli pracownik urzędu nie
poinformował o wystawie. Podziękował za wystawienie ekspozycji. Zapewnił, że nie
było to celowe.
Radny Bernard Strzoda poinformował, że nie było technicznej możliwości
umieszczenia informacji o wystawie przyrodniczej na dożynkach powiatowych.
Wystawa została usytuowana w najatrakcyjniejszym miejscu, tj. przy głównym
wejściu, więc każda osoba obecna na dożynkach przechodziła obok. Uważa, że ze
strony organizatorów zostało zrobione, co w ich mocy.
Radny Ryszard Jonderko podziękował organizatorom dożynek. Stwierdził, że jego
uwagi dotyczyły tylko nieogłoszenia przez mikrofon informacji.
Przewodniczący Rady poinformował, że następne posiedzenie sesji Rady Miejskiej
odbędzie się 30 listopada bądź 14 grudnia br.
Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska
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