Protokół Nr XXVI/12
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 12 grudnia 2012 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej
sesji VI kadencji Rady Miejskiej
wszystkich Radnych, Sołtysów,
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza,
załącznik do protokołu).

radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXVI
w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic,
pracowników Urzędu (listy obecności stanowią

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
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,
- Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
-Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Ad. 2
Protokół Nr XXV/12 z sesji w dniu 26 października 2012 r. został przyjęty 15 głosami
„za” i 2 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 17 Radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał
Rady
Miejskiej
i
działalności
w
okresie
od
26
października
do 12 grudnia br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Podkreślił, że na terenie gminy nie ma miejsca na likwidację placówek oświatowych.
Pogratulował III miejsca za najlepszą stronę internetową dla sołectwa Szczejkowice.
Poinformował, że w najbliższym czasie władze gminy wystąpią z propozycją
stworzenia kilkunastu mieszkań o wyższym standardzie na terenie gminy.
Poinformował, że w temacie terenu zbiornika wodnego Tamy zrobiono wiele, ale
jeszcze nie wystarczająco wiele. Jeżeli gmina ma przejąć teren, to powinien być
uregulowany stan prawny tego terenu. Podziękował organizatorom i uczestnikom
imprez „Mamy talenty”.
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 6 grudnia 2012 roku, na którym Komisja
omówiła materiały na sesję RM oraz szczegółowo omówiła kontrolę przeprowadzoną
w Przedszkolu Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach. Zespół kontrolny sformułował
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wniosek o zapewnienie w budżecie środków na przeprowadzenie remontu pokrycia
dachu Przedszkola nr 10.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu
3 grudnia 2012 r.
Skarbnik Gminy i Miasta omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012 w kwestiach
dotyczących działalności Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju.
Następnie Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król omówiła
sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 w okresie 2010-2012 oraz
23 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa
Stanowice.
Poinformowano Komisję, że zakończono prace związane z remontem zabytkowego
kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku.
Złożony został także kolejny wniosek aplikacyjny dotyczący wykonania pozostałych
prac remontowych obiektu. Wnioskowana kwota wynosi ok. 424 tys. zł.
Rozstrzygnięcie konkursu jak podaje MKiDN planowane jest na początek przyszłego
roku.
Poinformowano Komisję, że III miejsce w kategorii najlepszej strony internetowej
komisja przyznała portalowi sołectwa Szczejkowice.
14 listopada odbyło się spotkanie delegatów i wybrano skład Rady Pożytku
Publicznego. Radną Jolantę Szejka wybrano na Przewodniczącą Rady.
3 grudnia odbył się V Turniej Gmino-Miejski Kół Gospodyń Wiejskich.
Poinformowano Komisję, że odbyła się konferencja rozpoczęcia kampanii
promocyjnej terenów inwestycyjnych.
Naczelnik Wydziału RGiM poinformowała o przebiegu Targów w Poznaniu.
Rzecznik Prasowa omówiła organizację święta makówek, które planowane jest na 22
grudnia 2012 roku, rozpoczęcie o godzinie 18.00 na terenie hali wielofunkcyjnej przy
ulicy 3 Maja.
Przewodnicząca Komisji pogratulowała wszystkim wybranym Sołtysom i poprosiła
o promowanie gminy w dobrej wierze.
Sekretarz GiM omówił 17 projekt uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania.
Komisja na posiedzeniu nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz zaprosił wszystkich na odwiedzenie
strony internetowej Sołectwa. Wyraził zadowolenie z przyznania w/w nagrody.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 4 grudnia 2012
roku.
Pan Kazimierz Żyła szczegółowo omówił 22 projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2013
rok.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o utworzenie placówki lecznictwa
odwykowego na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Na tym obrady Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – sprawozdanie zostanie przedstawione
w dalszej części sesji ze względu na późniejsza obecność Przewodniczącego
Komisji.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 3
grudnia 2012 r.
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał ujętymi w porządku obrad
dzisiejszej sesji, które po dyskusji zaopiniowano pozytywnie.
Dyrektor ZGM przedstawił prezentację Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Temat wywołał dyskusję dot. kierunków i polityki mieszkaniowej w gminie,
szczególnie w zakresie działań zmierzających do wykupu jak największej ilości
mieszkań, ale w taki sposób, aby nie tworzyć nowych wspólnot, ale dopełniać już
istniejące oraz potrzeb dalszej budowy mieszkań socjalnych.
W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy:
potrzeba realizacji w 2013 r. ciągów pieszo-jezdnych szczególnie na terenie osiedla
w Leszczynach, kursów autobusów linii 194 tylko przez Stanowice,
możliwości utworzenia ścieżku rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się 6 grudnia 2012 r.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił informację na temat
działalności jednostek OSP w ostatnim okresie.
Komendant Straży Miejskiej poinformował o rozpoczętych działaniach związanych
z aktualnymi warunkami pogodowymi, to jest objazd i patrolowanie miejsc gdzie
przebywają bezdomni.
W związku z otrzymaniem od Wojewody wykazu zawierającego adresy noclegowni
na terenie województwa, zwrócono się o rozpowszechnienie tej informacji na terenie
gminy.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
W sprawach bieżących zgłaszano problemy związane z bezpieczeństwem
poruszania się:
- w Stanowicach w rejonie kościoła obok sklepu gdzie zatrzymują się samochody
w sposób ograniczający widoczność oraz możliwość przemieszczania się pieszych,
- w Bełku przy wyjeździe z parkingu przykościelnego, gdzie kierowcy wyjeżdżają
po pasach dla pieszych,
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- w Czerwionce w rejonie banku ING, po raz kolejny zwrócono się o ustawienie
barierek ochronnych oddzielających ulicę i parking od chodnika w tym rejonie.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami. Odbyło się 3 grudnia 2012 roku.
Komisja szczegółowo omówiła projekty dotyczące gospodarki odpadami
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Członkowie Komisji przy 5 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowali
powyższe projekty.
Komisja zapoznała się z pozostałymi branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą
sesję, do których nie zgłoszono uwag. Projekty te pozytywnie zaopiniowano.
Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami przedstawił informację dot. działek
przy ul. Ks. Pojdy i ul. Czereśniowej w Leszczynach, przeznaczonych do sprzedaży,
którą wstrzymano na wniosek Komisji.
Członkowie Komisji po zapoznaniu się z przedstawionymi wyjaśnieniami przy
3 głosach „za”, 3 „wstrzymujących” podjęli decyzję o wycofaniu wniosku
wstrzymującego realizację podjętych uchwał o sprzedaży w/w działek.
Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki przedstawił informację na temat
możliwości dalszej rozbudowy kanalizacji na terenie gminy. Rozbudowa sieci nie
będzie możliwa bez środków zewnętrznych a najwcześniej takie środki mogą się
pojawić w 2015 roku.
W sprawach bieżących poruszono m.in. sprawy dotyczące wykorzystania ścieżki
edukacyjnej w Przegędzy przez szkoły, odnalezienie sprawcy umieszczenia tablicy
z oznakowaniem ścieżki rowerowej na głównej bramie na Kanetowcu, informacja
o spotkaniu z rolnikami organizowanym przez Śląską Izbę Rolniczą,
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 3 grudnia 2012 r.
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło zapoznał Komisję z projektami uchwał finansowych
w sprawie:
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie.
Następnie Skarbnik GiM omówił projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały Budżetowej na rok
2013.
Członkowie Komisji zadawali pytania, dotyczące w/w projektu uchwały, na które
otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.
Komisja krótko omówiła również temat finansowania dzielnic i sołectw w gminie
i mieście Czerwionka-Leszczyny.
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów nie podjęto żadnych wniosków.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu
odbyło się 4 grudnia 2012 r. W posiedzeniu Klubu brali udział Skarbnik GiM,
Sekretarz GiM, Pełnomocnik Burmistrza Grzegorz Wolnik oraz Dyrektor ZDiSK oraz
Pani Elżbieta Student – Kierownik Pionu Utrzymania Czystości – ZDiSK.
Omówiono projekty uchwał na sesję RM. Szczegółowo omówiono Uchwałę
Budżetową na rok 2013 oraz uchwały związane z gospodarowaniem odpadów
komunalnych.
Klub Radnych miał uwagi do projektów Uchwał w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz do projektu uchwały w
sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Członkowie Klubu w dniu 11 listopada brali udział
we mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli.
10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny
Marek Paluch poinformował, że właśnie dowiedział się że Radni Grzegorz Wolny
oraz Ryszard Jonderko złożyli rezygnację z członkowstwa w Klubie Radnych
Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat, dlatego też Klub z mocy prawa ulega
rozwiązaniu. Przewodniczący nie złożył sprawozdania.
11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 30 listopada
oraz 12 grudnia 2012 roku. W dniu 30 listopada członkowie Klubu omówili materiały
na sesję, szczególnie projekty uchwał dotyczących odpadów komunalnych oraz
projekt Uchwały Budżetowej na rok 2013. Stwierdził, że środki na inwestycje są
skierowane na dzielnice Czerwionki.
Klub podjął wniosek, aby przy okazji podejmowania uchwały Budżetowej, aby po
realizacji rozpoczętych inwestycji w Czerwionce, przystąpić do przesunięcia środków
inwestycyjnych na sołectwa i pozostałe dzielnice.
Drugie posiedzenie Klubu odbyło się w dniu 12 grudnia przed sesją, gdzie podjęto
wniosek o wystąpieniu z koalicji z Klubem Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat. Poinformował, że koalicja była słowna, więc wystąpienie też jest słowne.
Burmistrz GiM tytułem informacji pogratulował Radnemu Bogdanowi Knopikowi
odznaczenia brązową odznaką zasłużonych dla rolnictwa województwa śląskiego.
Odznaczony został przez Ministra Rolnictwa.
Poinformował również, że Przewodniczący rady Miejskiej Marek Profaska otrzymał
certyfikat Samorządowiec 2011-srebrny laur, przyznawany przez Kapitułę Wydawnictwa Perspektywy. Złożył gratulacje.
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Następnie wspomniał o zakończeniu inwestycji ulicy Szewczyka w Czuchowie.
Podziękował, tym, którzy przyczynili się do tego, aby ta inwestycja, która jest
zadaniem powiatowym mogła się zakończyć. Gmina partycypowała w kosztach w/w
inwestycji. Na to zadanie gmina przeznaczyła 140 tyś złotych. Po przetargu jest to
ok. 90 tyś złotych. Zadanie zostało zrealizowane.
Stwierdził, że informacje, które ukazują się na forach internetowych a później może
ukażą się w prasie są nierzetelne i nieprawdziwe. Urząd GiM, Burmistrz nie zrobił
nic, co mogłoby opóźnić tą inwestycję. Podkreślił, że pieniądze na to zadanie nie
znalazły się w budżecie na rok 2012, ze względu na problemy Powiatu przy konstruowaniu tego zadania. Poinformował, że umowa pomiędzy Powiatem a gminą została
podpisane 17 lipca 2012 roku, natomiast ostatnie porozumienie Powiatu, tzw. kolizyjne z Turonem zostało podpisane 18 lipca 2012 roku, w związku z tym, zwraca się o
to, aby u źródła szukać informacji. Porozumienie trafiło do Burmistrza w marcu br.,
które nie mogło być podpisane z przyczyn prawnych. Może wyglądało to na opieszałość, ale wyciąganie wniosków tak dalece idących, krzywdzi wszystkich, którzy zagłosowali, aby to zadanie było zrealizowane. Stwierdził, że jest to wspólne zadanie.
Radny Bogdan Knopik podziękował za złożone gratulacje i poinformował, że 29
listopada br.w sali Sejmu Śląskiego, w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
odbyły się obchody Jubileuszu 15-lecia Samorządu Rolniczego w Województwie Śląskim. Przedstawił medal na rzecz umacniania Samorządu Rolniczego
w Województwie Śląskim. Przekazał medal na ręce Burmistrza GiM.
Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie:
1) pismo Piotra Adamskiego Koordynatora kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
informujące o efektach kolejnej edycji kampanii profilaktycznej,
2) pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku oraz Naczelnika Drugiego
Urzędu Skarbowego w Gliwicach informujące o wynikach przeprowadzonej
analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011 r.,
3) otrzymano uchwały Rad Gmin i Miast w sprawie poparcia stanowiska
dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Kornowac, Żory, Świerklany, Krzyżanowice),
4) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku,
- ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
-

-
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-

ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

5) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.286.328,07zł
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
- w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013 – 2016.
Wszystkie powyższe opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej są pozytywne.
Wpłynęła również skarga na Dyrektor OPS Celinę Cymorek. Przewodniczący
poinformował, że tą sprawą Rada Miejska zajmie się w styczniu 2013 roku.
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 18 głosach „za”.
Radny Marek Paluch stwierdził, że w związku z tym, iż na ostatniej Komisji Budżetu
i Finansów, pewnych rzeczy nie udało się wyjaśnić, złożył wniosek, aby podpunkt
5 punktu 6 porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie Uchwały
Budżetowej na rok 2013 został wycofany z porządku obrad sesji. Stwierdził, że
chce, aby Komisja BiF zajęła się jeszcze raz budżetem na rok 2013.
Wyraził chęć, aby wnioski Rad Dzielnic były wzięte pod uwagę. Zwrócił się do członków Komisji BiF z uwagą, że nie może być tak, aby pod koniec trwania Komisji BiF
nie było quorum. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetowej
o dyscyplinowanie członków Komisji, gdyż utrudnia to pracę Komisji.
Radny Bogdan Knopik zasygnalizował, że na jego wnioski otrzymał odpowiedzi na
Komisji BiF. Warunkiem, aby wniosek był przyjęty było wskazanie skąd wziąć środki.
Stwierdził, że nie wie skąd zabrać, aby jego wnioski były przyjęte. Zwrócił się do
Radnego Marka Palucha, który złożył wniosek na Komisji BiF dotyczący dzielnicy
Czerwionka Centrum, Czerwionka Karolinka, Dębieńsko i Czuchów. Zapytał go skąd
weźmie środki na swoje propozycje. Z tego wynika, ze 150 tyś złotych miałoby być
dla Czerwionki a na dzielnicę Dębieńsko ok. 40 tyś złotych.
Radny Marek Paluch odpowiedział, że gdyby nie wiedział, to by ich nie podjęto. Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności na Komisji BiF radny Bernard Strzoda wyszedł
z wnioskiem, aby nie omawiać wniosków z Rad Dzielnic. Stwierdził, że nie może być
tak, że na najważniejszej Komisji w roku jej członkowie patrzą na zegarki.
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Radny Bogdan Knopik przytoczył wnioski złożone przez Klub PGPP. Napisano, że
dzielnice te ponoszą największe koszty związane z funkcjonowaniem miasta. Poinformował, że nie twierdzi, że jest odpowiednie, że Dębieńsko jest dzielnicą. Przypomniał, że w 2008 roku powiedział, że będzie się ubiegał o to, aby powstała nowa jednostka sołectwo Dębieńsko.
Dalej czytając wniosek, odczytał, że w dzielnicach skupia się zdecydowanie największa część całej infrastruktury, tj. osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, centra kulturalno-oświatowe, lokale rozrywkowe, itp. Zapytał, gdzie w Dębieńsku są w/w centra
czy osiedla mieszkaniowe. Stwierdził, że dotyczy to również Czuchowa. Zapytał dlaczego podpisuje się pod tym wnioskiem mieszkaniec tych dzielnic, kiedy jest to nieprawdą. Wspomniał również, że w uzasadnieniu wniosku wspomniano również o
szkole średniej, co jego zdaniem odnosi się tylko do Dzielnic Czerwionki. Stwierdził,
że aktualny budżet Dębieńska to 20 tyś złotych oraz, że te pieniądze wiele w Dębieńsku nie zmienią. Poinformował, że złoży wniosek formalny, aby zabrać pieniądze z
Dzielnicy Czerwionka Centrum i Czerwionka Karolinka i przekazać je dzielnicy Dębieńsko, dzielnicy Czuchów i sołectwom. Stwierdził, że jako radny już wiele zrobił dla
dzielnic dużych. Szanuje je, bo są to duże ośrodki i ma nadzieje, że to zauważają, że
robi to dla nich. Poinformował, że nikt nic nie zrobi w Leszczynach
i
w Czerwionce, jeżeli radni nie podniosą ręki. Stwierdził, że w przyszłych latach będzie rozmawiał z Sołectwami, aby ewentualne przyszłe środki unijne były przeznaczone dla dzielnicy Dębieńsko, Czuchów i sołectwa. Stwierdził, że Czerwionka i
Leszczyny zawsze będą miały największe potrzeby. Chciał, aby zauważyć, że radni
działają wspólnie. Poinformował, że głosuje za wszystkimi inwestycjami prowadzonymi i które będą prowadzone w Czerwionce, bo uważa, że sa potrzebne, ale chce, aby
pozostali zagłosowali za przeznaczeniem 20 tys złotych , które i tak nic nie zmienia w
Dębieńsku, dla Dębieńska, Czuchowa i pozostałych dzielnic. Prosi o ten gest. Stwierdził, że głosowanie nad złożonymi wnioskami do budżetu, jest tylko po to, by pokazać,
jak
zagłosują
poszczególni
radni.
Uważa,
że
w 2014 roku o poszczególnych dzielnicach będzie się rozmawiało w kategorii milionów złotych a nie 20 tyś złotych. Przypomniał, że przy złożeniu przez niego wniosku
w 2008 roku o budowie boisk przyszkolnych, radny Paluch był pierwszym oponentem. Stwierdził, że od tamtego czasu w Czerwionce wykonano i boiska
i termomodernizacje szkół. Stwierdził, że pieniądze Paluchowi są potrzebne, aby je
rozdać, dlatego złożył wniosek o przeznaczenie środków z dzielnicy Czerwionki Centrum i Czerwionki Karolinki dla dzielnicy Dębieńsko, Czuchów i sołectw. Poprosił o
przegłosowanie wniosku.
Radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu Komisji BiF złożył wniosek, aby wnioski z dzielnic zostały złożone przez Radnych Rad Dzielnic do Burmistrza, jak to robią Rady Dzielnic czy Rady Sołeckie. Uważa, że Komisja BiF nie powinna zajmować się wybiórczo wnioskami dotyczącymi Czerwionki czy Leszczyn. Jeżeli chce się przyjąć te formę, to na Komisje Budżetu i Finansów należałoby zebrać
wszystkie wnioski złożone dotychczas przez Sołtysów, Rady Sołeckie, Rady Dzielnic
w formie wniosków czy uchwał i kolejno omawiać. Dobra decyzją było przyjęcie ustawy o funduszu sołeckim, która szczegółowo określa zasady przyznawania środków.
Nasze Sołectwa korzystają z Funduszu Sołeckiego już od 4 lat. Są to dosyć trudne
procedury. Aby wszystkich traktować równo, pozostawiono jeszcze środki do dyspozycji Rad Dzielnic w tej samej wysokości, jak dla Sołectw,
z tą różnicą, że rady Dzielnic mogą rozdysponować tymi środkami dowolnie. Stwier-

8

dził, że większość tych środków jest przeznaczona na tzw. rozdawnictwo. Stwierdził,
że dzięki tym środkom prowadzi się kampanię. Pieniądze otrzymują Dyrektorzy
szkół, Straże Pożarne, itp. Stwierdził, że nie wnioskuje, aby zabrać komuś środki,
ale, aby Rady Dzielnic Korzystając z tych środków realizowały te same procedury,
które wynikają z ustawy o Funduszu Sołeckim, tj. aby przygotowywały wnioski, aby
były one głosowane przez mieszkańców, aby nie było rozdawnictwa i środki były dysponowane zgodnie z prawem, aby przy kontroli RIO nie została Burmistrzowi zarzucona niegospodarność środkami publicznymi.
Radny Marek Paluch odniósł się do słów radnego Bogdana Knopika, że na dzielnicę
przypada nie 150 tyś zł, ale 75 tyś złotych a to ze względu na ilość mieszkańców.
Następnie odniósł się do słów radnego Bernarda Strzody, który wspomniał
o rozdawnictwie. Poinformował, że podczas rewitalizacji osiedla familoków będzie
wyremontowanych kilka dróg.
Wspomniał również, że przez lata w Czerwionce nie robiło się nic, uznał, że chwała
Burmistrzowi, że udało się pozyskać środki na inwestycje, takie, jak Targowisko
i rozpoczęto budowę Hali widowiskowo-sportowej. Poprosił, aby nie traktować tego
jako karty przetargowej. Poprosił, aby popatrzeć wstecz, ile lat nic w Czerwionce się
nie robiło. Ze środków do dyspozycji Rady Dzielnicy Czerwionka Centrum rozpoczęto
remont ulicy Wolności i to jest jedyna ulica, która została zrobiona w Dzielnicy Czerwionka Centrum w ciągu ostatnich 8 lat. Przyznał rację, że w Czerwionce Centrum
nie ma dróg szutrowych, jak w Dębieńsku czy Czuchowie, co należy zmienić. Absolutnie nie widzi sytuacji, aby Rada Miejska wskazywała, aby to Czerwionce Centrum i
Czerwionce Karolince zabrać środki po to, aby je przekazać Sołectwom. Uważa, że
to absurd. Poinformował, że w tym roku z 20 tyś złotych, 8 tyś złotych nie poszło na
rozdawnictwo, ale na doposażenie wozu bojowego, na agregat. Poinformował, że
OSP Czerwionka w razie pożaru przyjedzie również do Palowic.
Uważa, że Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach nie będzie głosowała
o zabranie środków drugiej co do wielkości dzielnicy tej gminy. Jeżeli chodzi
o sposób dysponowania środkami dzielnicy. Jest statut gminy, gdzie jest jasno zapisane, że nie są to środki zewnętrzne, ale są to środki pozostające do dyspozycji
dzielnicy. Dlatego jest to wniosek czterech dzielnic, aby mieć większy wpływ na wydatkowanie tych pieniędzy. Jeżeli wskaźnik zaproponowany we wniosku będzie zastosowany, dzielnice mogą się dostosować do zasad, jakie funkcjonują
w Funduszu Sołeckim. Nie wyobraża sobie, aby wszyscy podnieśli rękę za dyskryminacją dzielnic i pozbawiać ich środków pozostających do ich dyspozycji.
Radny Bogdan Knopik przypomniał, że w latach, kiedy była realizowana budowa
Sali gimnastycznej w Przegędzy, wtedy sołectwo nie posiadało środków do dyspozycji, to samo w Szczejkowicach i w Dębieńsku.
Burmistrz GiM przypomniał, że to Rada Miejska ma prawo wskazywać Burmistrzowi, co ma robić. Podkreślił, że te pieniądze, o których mówimy, to budżet Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny. Stwierdził, że jeżeli będzie współpraca, to będzie dobrze, jeżeli współpracy nie będzie, to będzie nie wiadomo jak. Poinformował, że jednostki pomocnicze gminy nie maja budżetu. Ich zadaniem jest wskazywanie, lobbowanie, przychodzić do Rady Miejskiej po to, aby zrobić jak najwięcej. Stwierdził, że
nie byłoby dyskusji, gdyby nie było złożonego wniosku. Poinformował, że już od dawna próbuje się wymyślić sprawiedliwy algorytm. Według niego fundusz sołecki nie
jest sprawiedliwy, ale wszyscy się do niego stosują. Zwrócił się do radnego Palucha
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czy chce samorządu czy nie. Podał przykład radnego Leszka Salamona, który jest w
opozycji, ale w priorytetach jest przykładem współpracy, przykładem jest zadanie w
Leszczynach Starych, na które Rada Dzielnicy przeznacza środki finansowe. Bez
dyskusji. Na Zebraniu Mieszkańców nie ma polityki, najważniejsze jest zadanie do
wykonania. Podziękował za to radnemu Leszkowi Salamonowi. Zaapelował do
wszystkich, którzy podpisali się pod wnioskiem. Zapytał czy ktoś wie, co to znaczy,
aby
wziąć
odpowiedzialność,
aby
w roku 2014 gmina mogła robić to, o czym radni piszą we wnioskach. Wspomniał
o konstruowaniu budżetu o długu indywidualnym. Należy mówić o tym, jak oszczędzać. Należy ustalić priorytety.
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że dla dobra gminy wycofuje wcześniej złożony
wniosek. Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków pozostałych do dyspozycji Rad
Dzielnic, to widzi problem. Uważa, że można by wypracować pewne modele.
Wycofuje wniosek, ale chciałby, aby do tematu wrócić w miesiącu marcu lub
kwietniu.
Radny Bernard Strzoda poinformował, że również wycofuje wcześniej złożony
wniosek dotyczący rozdysponowania środków pozostających do dyspozycji Rad
Dzielnic. Ten wniosek zostanie opracowany w formie uchwały na następną sesję
Rady Miejskiej.
Następnie radny Bernard Strzoda zgłosił wniosek w imieniu członków i radnych
sympatyków Klubu Radnych Ruchu Rozwoju i Ruchu Autonomii Śląska
o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach radnego Marka Palucha.
Przekazał w/w wniosek na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Wniosek został
podpisany przez 12 radnych (załącznik do protokołu). Przewodniczący Rady
Miejskiej odczytał uzasadnienie wniosku.
Radca Prawny Aleksander Żukowski zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności
należy przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem złożonym wcześniej przez radnego
Marka Palucha. Wniosek dotyczył zmiany porządku obrad sesji Rady Miejskiej,
a mianowicie wycofania z porządku obrad sesji podpunktu 5 punktu 6 porządku
obrad, czyli projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013.
Poprosił o przegłosowanie w/w wniosku.
Wniosek został odrzucony 15 głosami „przeciw”, 4 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym” – głosowało 20 Radnych.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Klub
Radnych Ruch Rozwoju i Ruch Autonomii Śląska, tj. o odwołanie z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach radnego
Marka Palucha.
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” i 7 „wstrzymującymi” – głosowało 20
Radnych.
1) Radca Prawny Aleksander Żukowski omówił zasady głosowania. Wyjaśnił, że
zgodnie z art.19 ustawy o samorządzie gminnym odwołanie i wybór
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Przewodniczącego rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących rady Miejskiej następuje
bezwzględna większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ustawowego
składu Rady. Warunek ten jest spełniony. Wniosek został spełniony na piśmie.
Dodał, że wniosek musi być podpisany przynajmniej przez ¼ ustawowego składu
Rady. Wniosek został podpisany przez 12 radnych, wiec warunek ten też został
spełniony. Poinformował, że konieczny jest wybór Komisji Skrutacyjnej. Natomiast
zgodnie ze Statutem Gminy i Miasta Czerwionka, Komisja Skrutacyjna powinna
liczyć co najmniej 3 członków. Członkami są radni a Rada ustali ilu powinna liczyć
członków. Należy ilość członków przegłosować. Następnie spośród Członków Rady
Miejskiej będą zgłaszane kandydatury do Komisji Skrutacyjnej. Wybrane osoby
powinny publicznie wyrazić bądź nie wyrazić zgodę czy chcą zostać członkami
Komisji Skrutacyjnej. Następnie należy przegłosować skład Komisji. Komisja zajmuje
się przeprowadzeniem głosowania. Głosowanie w przedmiocie odwołania
Wiceprzewodniczącego ma charakter tajny. Należy zabezpieczyć urnę do
głosowania. Należy sporządzić karty do głosowania.
Zadaniem Przewodniczącego Rady jest zapewnienie należytych warunków do
przeprowadzenia głosowania w warunkach intymnych. Na karcie do głosowania
będzie sporządzone pytanie dotyczące kwestii odwołania ze stanowiska
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach pana radnego
Marka Palucha. Będą możliwe dwie odpowiedzi, tj. tak lub nie. Każdy z głosujących
posiada jeden głos i może zaznaczyć jedna z możliwości. Jeżeli ktoś odda głos bez
jakichkolwiek skreśleń, tj. znaku X w kratce, to będzie to traktowane jako głos
wstrzymujący się, natomiast jeżeli będą jakiekolwiek dodatkowe skreślenia, tj. znak X
w obu kratkach, dodatkowe dopiski, wtedy głos będzie traktowany jako nieważny.
Komisja Skrutacyjna przeprowadzi głosowanie, podliczy głosy, ogłosi wynik
głosowanie. Z tej czynności konieczne jest sporządzenie odrębnego protokołu, który
będzie załącznikiem do niniejszego protokołu sesji Rady Miejskiej. Poinformował, że,
jeżeli radni akceptują przedstawiony w skrócie tryb przeprowadzenia głosowania, to
prosi o techniczne przegłosowanie tego do protokołu, ponieważ statut wymaga, aby
Rada zaakceptowała sposób procedowania w przedmiocie wyborów także
i odwołania Przewodniczącego czy Wiceprzewodniczących Rady
Tryb przeprowadzenia głosowania został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 20
Radnych
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska zgłosił kandydaturę
radnego Bernarda Strzody na członka Komisji Skrutacyjnej. Radny Bernard Strzoda
wyraził zgodę. Radny Stanisław Breza zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza
Płonki. Radny Grzegorz Płonka wyraził zgodę. Przewodniczący rady zgłosił
kandydaturę radnego Henryka Dyrbusia, który również wyraził zgodę.
Zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 17 głosami „za” i 3
„wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
Następnie Komisja Skrutacyjna udała się sporządzić karty do głosowania.
W międzyczasie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Arkadiusz
Adamczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji. Poinformował, że
posiedzenie Komisji OKiS odbyło się 5 grudnia 2012 roku. Poinformował, że Komisja
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pozytywnie zaakceptowała wszystkie projekty na sesję Rady Miejskiej, które
tematycznie związane są z działalnością Komisji.
Na posiedzeniu Komisji przyjęto wniosek, aby po konsultacji z Rada Miejską została
przygotowana lista priorytetowych nowych inwestycji na obiektach sportowych jak
i remontów obiektów już istniejących w poszczególnych dzielnicach i sołectwach na
lata 2013-2020.
W dalszej części sesji Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania
sprawdziła urnę.
Radny Bernard Strzoda poinformował obecnych, że Komisja Skrutacyjna wybrała go
na
Przewodniczącego
w/w
Komisji.
Następnie
zaproponował
sposób
przeprowadzenia głosowania a mianowicie wyjaśnił, że kolejno z listy obecności
radnych będzie odczytywał nazwiska. Wywołani kolejno radni otrzymają karty do
głosowania i na mównicy będą mogli dokonać skreśleń na karcie do głosowania
i wrzucić kartę do urny. Nie zgłoszono zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia
głosowania zaproponowanego przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Przeprowadzono głosowanie.
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła
protokół
Komisji
Skrutacyjnej
(załącznik
do
niniejszego
protokołu)
z przeprowadzonego głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Bernard Strzoda odczytał protokół
Komisji i odczytał wyniki głosowania a mianowicie w wyniku głosowania „za”
odwołaniem radnego Marka Palucha z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach głosowało 11 Radnych, „przeciw” głosowało 3 Radnych
i wstrzymało się 6 Radnych . W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
W wyniku głosowania bezwzględną ilością głosów radny Marek Paluch został
odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach.
Radny Marek Paluch stwierdził, że szanuje demokracje, więc szanuje również
decyzję Rady. Stwierdził, że demokracja to też słuchanie tych, którzy mają inne
zdanie, którzy składają inne wnioski, słuchanie tych osób, które nie do końca ze
wszystkim się zgadzają.
Uchwała Nr XXVI/316/12 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 11 głosami „za”, 3 „przeciw”
i 6 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
2) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił autopoprawki do projektu uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2012.
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/317/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2012 rok, została przyjęta 16 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 19
Radnych.
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3) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/318/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 18 głosami „za”
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/319/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały
Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, została przyjęta 18
głosami „za:” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/636/10 z dnia 24
września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/320/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/636/10 z dnia 24
września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
, została przyjęta 18 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych
6)Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013
oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Przedstawił również Uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach:
- Nr 4100/V/100/2012
- Nr 4100/V/101/2012
- Nr 4100/V/102/2012
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz zwrócił
uwagę, że w w/w projekcie uchwały pominięto całkowicie dzielnicę Czerwionkę
Karolinkę. Wspomniał, że jest to 3 dzielnica w gminie pod względem ilości
mieszkańców. Wyraził swoje rozczarowanie ze względu na to, że na poprzedniej
sesji złożył prośbę o udzielenie pisemnej odpowiedzi w sprawie wniosku
o wprowadzenie do budżetu na rok 2013 zadania pod nazwa odwodnienie
i utwardzenie ulicy bocznej Furgoła. Rada dzielnicy Czerwionka Karolinka od 6 lat
wnioskuje o przebudowę rowu melioracyjnego R2, co również nie zostało ujęte
w budżecie na rok 2013.
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Odniósł się również do złożonego wniosku przez Rady Dzielnic Dębieńsko,
Czuchów, Czerwionka Karolinka i Czerwionka Centrum, gdyż był inicjatorem tego
wniosku. Stwierdził, że wyliczenia radnego Knopika, że na dzielnice Czerwionki
przypada 150 tysięcy są nieprawidłowe. Intencją wniosku nie było zabranie środków
innym. Według niego bardzo sprawiedliwy byłby podział środków dla dzielnic
w zależności od ilości mieszkańców. Nie zgodził się również ze stwierdzeniem, że
środki przez dzielnice są rozdawane. Uważa, że środki są wykorzystywane w sposób
zasadny.
Zwrócił się do radnego Knopika i wycofanego przez niego wniosku. Stwierdził, że
radny Knopik powinien dbać o interesy dzielnicy Czerwionka Centrum, Czerwionka
Karolinka , Czuchów i Dębieńsko, ponieważ z tego okręgu startował w ostatnich
wyborach.
Burmistrz GiM odniósł się do zadania ulicy bocznej Furgoła. Wyjaśnił, że zadanie to
zostało zaplanowane w budżecie ZDiSK. Przypomniał, że priorytety ustaliła Rada.
Dotyczą one gęstości zabudowy, natężenia ruchu, kwestii bezpieczeństwa. Wyjaśnił,
że boczna Furgoła jest drogą kilkasetmetrową przy której znajduje się kilka
budynków, w związku z czym droga będzie w bieżącym utrzymaniu ZDiSK. Zadanie
będzie realizowane w roku 2013, ale nie w takiej formie jak sobie wyobraża Rada
Dzielnicy, ponieważ musi być sprawiedliwy w stosunku do innych dzielnic i sołectw,
gdzie jest największy odsetek dróg szutrowych. Natomiast rów R2 jest utrzymywany
przez Spółki Wodne. Wspomniał również o dużych inwestycjach prowadzonych
w dzielnicach Czerwionka Karolinka i Czerwionka Centrum. Podał przykład ulicy
Staffa w Czuchowie, o której remont stara się Przewodniczący Zarządu dzielnicy
Czuchów Adam Karaszewski, gdzie znajduje się kilkanaście domów a koszt jest
podobny do zadania ulicy bocznej Furgoła. Jako Burmistrz dba, aby prowadzić
politykę równoważnego rozwoju.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz stwierdził,
że Rada Miejska nie miała szansy wyboru zadania ulicy bocznej Furgoła, ponieważ
to zadanie nie znalazło się w budżecie. Poprosił, żeby Czerwionki Centrum
i Czerwionki karolinka nie traktować jako jednej całości. Okazuje się, że w Dzielnicy
Czerwionka Karolinka nie zostało nic zrobione. Uważa, że zadania rozpoczęte
powinny być realizowane. Na dokumentacje wydano już 15 tyś złotych ulicy bocznej
Furgoła. Odnosząc się do rowu R2, stwierdził, że w tym przypadku nie wystarczy
bieżące utrzymanie. W wyniku usuwania się skarpy przy większych opadach
deszczu posesje zostaną zalane. Istnieje również niebezpieczeństwo zatkania
kolektora.
Burmistrz GiM poinformował, że równocześnie trwa rekultywacja hałd. W planie
rekultywacji wzdłuż rowu R2 ma biec droga. Stwierdził, że nie można wydatkować
pieniędzy na rów a później będzie przeprowadzana rekultywacja. Rok albo dwa
należy poczekać, aby ZOWER to zadanie wykonał. Pieniędzmi inwestora zostanie
wiele zrobione, ale prosi o cierpliwość.
Przewodniczący Rady wspomniał, że należałoby się wczuć w rolę mieszkańców
dzielnic Dębieńska, Czuchowa czy sołectwa Książenice, gdzie tych dróg jest
najwięcej a problemów wczesną wiosną jest wiele. Czasami „sucha nogą” na
niektórych odcinkach tych dróg nie można przejść. Wyjasnił, że należy szerzej
popatrzeć na te problemy mieszkańców.
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Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski poruszył
kwestie przesunięcia 200 tyś złotych planowanych na zaadoptowanie mieszkań
socjalnych przy ulicy Szyb Zachodni na kanalizacje. Czy ta kanalizacja ma zastąpić
zadanie adaptacji mieszkań czy wyszła może ta inwestycja poza teren Czuchowa.
Jeśli tak, to jakie były ku temu przesłanki. Stwierdził również, że liczy na poparcie ze
strony Burmistrza, jeżeli chodzi o ulicę Staffa w Czuchowie.
Burmistrz GiM poinformował, że żadne zadanie nie mieści się w budżecie. Jedyne
pieniądze, które zostały uruchomione, to jest Schetynówka, dołożenie się do zadania
powiatowego, tj. ulica Jesionka i część ulicy Zabrzańskiej. Poinformował, że
w ramach rewitalizacji familoków będą robione kapitalne remonty dróg.
Dyrektor ZGM Marian Uherek Spółka Węglowa zwróciła się do władz gminy, że
chce oddać obiekt, stwierdzono, że doskonale nadawałyby się one na mieszkania
socjalne. Do dzisiaj jednak pomieszczenia nie zostały gminie oddane, w związku
z czym, jest bezzasadne trzymanie tych pieniędzy, ponieważ nie wiadomo, kiedy ta
inwestycja dojdzie do skutku. Dlatego jest propozycja, aby te pieniądze przenieść na
ulicę Rybnicka, gdzie można by dokończyć inwestycje kanalizacyjną.
Uchwała Nr XXVI/321/12 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2013, została przyjęta 15 głosami „za”, 3 „przeciw” i 2
„wstrzymującymi”– głosowało 20 Radnych.
Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2013. Podziękował
wszystkim, którzy go opracowywali na czele ze Skarbnikiem GiM. Nade wszystko
podziękował tym ,którzy tą uchwałę przegłosowali. Zapewnił wszystkich, że jest to
budżet bezpieczny. Ma nadzieje, że w roku 2012 zakończymy rok nadwyżką
budżetową, co stwarza dla gminy bezpieczeństwo na lata przyszłe. Stwierdził, że
mówiąc o gminie myśli o mieszkańcach.
7) Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/322/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 18 głosami „za”, 2
„wstrzymującymi”. – głosowało 20 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/323/12 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie
zgłoszono.

15

Uchwała Nr XXVI/324/12 w sprawie, ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul.
Gliwicka 2, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/325/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w
sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w CzerwionceLeszczynach ul. Gliwicka 2, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach ul.
Ogrodowa 6, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/326/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w
sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w CzerwionceLeszczynach ul. Ogrodowa 6, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
Radnych
12) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/327/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013
roku, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/328/12 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta 18
głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/329/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 20 Radnych.
15)
Radny Leszek Salamon poinformował, że Wspólnota Samorządowa zgłosiła
wnioski do uchwał i chciałby zostać poinformowany czy i w jakim zakresie zostały
one uwzględnione.
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Burmistrz GiM poinformował, że sprawami dotyczącymi tych uchwał zajmowała się
pani Elżbieta Student. Z tego, co mu wiadomo jedna z uwag została uwzględniona.
Radca Prawny Aleksander Żukowski wyjaśnił, że wpłynęły wnioski do 3 różnych
projektów uchwał. Poinformował, że wpłynęły uwagi Stowarzyszenia Wspólnota.
Dotyczyły one 2 uchwał w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Wpłynęła jeszcze jedna konsultacja, autoryzowana przez Związek Kynologiczny
w Rybniku, dotycząca uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Niezależnie od tego wpłynęła jeszcze jedna konsultacja Ruchu Autonomii Śląska
koło terenowe Leszczyny, dotycząca również tych uchwał z 15 i 16 podpunktu punktu
6 porządku obrad sesji.
Zaproponował, aby przy wyjaśnieniach wykorzystać sprawozdanie pisemne
sporządzone na okoliczność zgłoszonych uwag.
Pani Elżbieta Student przeczytała sprawozdanie Burmistrza w przedmiotowej
sprawie.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz
poinformował, że mieszkańcy gminy zgłaszają uwagi, że stawka za gospodarowanie
odpadami jest bardzo wysoka, tj. 20 zł a 12 zł, gdy odpady są segregowane
w porównaniu z Rybnikiem, gdzie w przypadku, kiedy odpady są niesegregowane,
stawka ta wynosi 15 złotych/os, a przy segregowanych stawka wynosi 10 zł/os.
Uznał, że stawka jest dosyć wysoka i z czego to wynika.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że istota ustawy jest zmiana filozofii społeczeństwa.
Powinno się mówić o jednej stawce, która jest sednem ustawy i o drugiej, tzw.
stawce karnej. To Unia wymusza na nas wprowadzenie tej ustawy. Każdy
mieszkaniec musi segregować odpady. Druga stawka za niesegregowanie śmieci
powinna być kara za ich niesegregowanie. Należy zakładać, że od 1 lipca 2013 roku
zdecydowana większość mieszkańców będzie odpady segregować. Stawka ta budzi
wątpliwości nie tylko u tych, którzy muszą ta ustawę wykonać. Na dzień dzisiejszy
nie można wprowadzić 2 różnych stawek w gminie. W znowelizowanej ustawie
dopuszcza się taką możliwość. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć czy
proponowana stawka jest za niska czy za wysoka. A podstawowym czynnikiem na
wysokość stawki, będzie ilość złożonych deklaracji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgadza się z Burmistrzem. Jest szereg
autopoprawek do wspomnianej ustawy, jedna z nich jest to, że pojemniki w ramach
tej opłaty będzie można otrzymywać. Niewiadomych w tej sprawie jest wiele, ale
krótka perspektywa czasu nam pokaże czy ta stawka jest odpowiednia.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz stwierdził,
że doskonale rozumie te kwestie, ale te kwestie dotyczą wszystkich gmin. Obawia
się, że jeżeli będzie podjęta ta uchwała a w uchwale będzie zapis, że gmina ustala
stawkę za wywóz odpadów 20zł/os w przypadku odpadów niesegregowanych i 12

17

zł/os dla odpadów segregowanych, to przedsiębiorcy biorący udział w przetargu,
zasugerują się tą stawką. Teraz sytuacja mieszkańców osiedli jest taka, że płaci
pewną stawkę za wywóz odpadów, a nagle stawka ulega podwyższeniu aż do 20
złotych, to jest porażające.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że należy wychodzić z założenia, że jest to 12 zł/os.
Ustawodawca mówi, że od 1 lipca 2013 gmina staje się właścicielem wszystkich
śmieci i ma te śmieci wywieść za kwotę, która dzisiaj zostanie ustalona na sesji.
Zapytał, co wtedy, kiedy opłata ta będzie za niska a Ustawodawca powiedział, że
gmina nie może dopłacać do wywozu. Możliwe, że w przyszłości stawka ta zostanie
obniżona.
Uchwała Nr XXVI/330/12 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, została
przyjęta 16 głosami „za” i 4 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
16) Uchwała Nr XXV/331/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, została przyjęta 17 głosami „za”
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 19 Radnych.
17) Radca Prawny Aleksander Żukowski wyjaśnił, że do uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny były zgłoszone konsultacje Związku Kynologicznego w Polsce.
Przychylnie ustosunkowano się do wniosku. Poinformował Radę, czego dotyczył
wniosek i gdzie zostały wprowadzone zmiany.
Radny Leszek Salamon podziękował za uwzględnienie wniosków.
Do projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/332/12 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych
18) Do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na stałe obwody głosowania, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/333/12 w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na stałe obwody głosowania, została przyjęta 17 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” –
głosowało 19 Radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/334/12 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i
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Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19
Radnych
20) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/335/12 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19
Radnych.
21) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady
Dzielnicy Czerwionka Karolinka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 r., uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/336/12 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady
Dzielnicy Czerwionka Karolinka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 r., została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
22) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa Sołectwa
Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu 18
listopada 2012r., uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/337/12 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa
Sołectwa Książenice w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny
przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012r., została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
23) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/338/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, została przyjęta „jednogłosnie” –
głosowało 19 Radnych.
24) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa
Stanowice, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/339/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa
Stanowice, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych
25) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3), uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXVI/340/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3), została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
26) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu na okres 1 roku z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych
w budynku DG2 przy ul. Młyńskiej 21 A w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/341/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu na okres 1 roku z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych
w budynku DG2 przy ul. Młyńskiej 21 A w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
27) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/342/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
28) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2013-2017”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/343/12 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2013-2017”, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
29) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2013 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/344/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2013 roku została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
30) Do projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/12 z dnia 26
kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XXVI/345/12 zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/12 z dnia 26 kwietnia
2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach wojewódzkich została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych
31) Do projektu uchwały w sprawie poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów
skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXVI/346/12 w sprawie poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów
skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych
32) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/347/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
33) Do projektu uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXVI/348/12 w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych
Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 z okresu 2010-2012.
Każdy z Radnych otrzymał informację w materiałach na sesję Rady Miejskiej.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za
okres od 16.10.2012 r. do 30.11.2012 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
\Ad. 9 i 10
Radny Waldemar Mitura podjął temat ciągów pieszo-jezdnych. Stwierdził, że gdyby
miesiąc temu głosował za uchwałą budżetową na 2013, byłby za, ponieważ rok temu
otrzymał pismo od Burmistrza, gdzie Burmistrz zobowiązał Dyrektora ZDiSK do
umieszczenia tego zadania w budżecie na 2013 i ewentualnie w latach następnych.
Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku coś drgnie w tym temacie i zagłosuje za
budżetem.
Zwrócił się z wnioskami o:
1) wykonanie „ścieżko-chodnika” wzdłuż ulicy Armii Krajowej,
2) wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika prowadzącego do marketu
Intermarche w dz. Leszczyny Osiedle,
3) przywrócenie komunikacyjnej linii 309, gdyż jej likwidacja utrudnia dojazd do
pracy osób pracujących w Kopalni BUDRYK w Ornontowicach (wniosek
mieszkańców dz. Leszczyny),
4) wykonanie w kolejnych latach kompleksowego remontu zabytkowego
Zameczku w dz. Leszczyny,
Burmistrz GiM skomentował, że radny Mitura miał szansę zagłosować za budżetem.
Poinformował, że stacja benzynowa w centrum Czerwionki została zlikwidowana.
Stwierdził, że władze gminy pracują metodologicznymi sposobami. Stwierdził, że
osiedle w Leszczynach było budowane, kiedy nie było takiej ilości samochodów,
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które blokują możliwość poruszania się pieszych w związku z tym możliwość
zaprojektowania tych ciągów nie jest taka prosta, ponieważ są obwarowania
przepisami. Wyjaśnił, że władze gminy będą się starały, aby to wykonać. Korzystając
z okazji podziękował za dyskusję nad budżetem i przyjęciem budżetu na rok 2013
oraz za przyjęcie uchwał związanych z odpadami. Podziękował pani Elżbiecie
Student oraz panu Aleksandrowi Żukowskiemu, Dyrektorowi ZDiSK i wszystkim tym,
którzy pracowali nad tymi zagadnieniami.
Następnie złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
Radny Ryszard Jonderko odniósł się do wypowiedzi radnego Mitury. Stwierdził, że
każdy radny mógłby powiedzieć, że w jego miejscowości coś nie zostało zrobione.
Jeżeli radny Mitura
Stwierdził, że nie głosuje za budżetem, bo jedno zadanie nie zostało zrobione, to
przypuszcza, że wszyscy powinni być przeciwko budżetowi. Stwierdził, że przykre
jest słyszeć, że jedna rzecz zaważyła nad tym, że radny Mitura zagłosował przeciwko
budżetowi.
Burmistrz GiM dodał, że za zadanie likwidacji stacji benzynowej w Czerwionce
dziękuje swojemu Zastępcy Andrzejowi Raudnerowi.
Przewodniczący Rady serdecznie podziękował w imieniu mieszkańców Dębieńska
za ukończenie remontu ulicy Malczyka.
Radny Bogdan Knopik wspomniał zeszłoroczne kłopoty związane z brakiem wody
w związku z aura zimową. Podziękował Burmistrzowi, panu Prezesowi PWiK-u oraz
odpowiednim służbom. Poprosił o wyrozumiałość dla sąsiadów, u których inwestycje
są prowadzone.
Przewodniczący Rady również w imieniu całej Rady Miejskiej podziękował
Burmistrzowi i Prezesowi PWiK-u.
Radny Józef Szczekała zwrócił się z wnioskami o:
1) umieszczenie 2 znaków zakazu zatrzymywania się i postoju przy ulicy Jana
Pawła II w rejonie Przedszkola nr 10 w Czerwionce-Leszczynach ze względu na
bezpieczeństwo przedszkolaków i innych pieszych,
2) umieszczenie światła pulsującego przy przejściu dla pieszych przy ulicy
Parkowej od Restauracji Biały Dom do kościoła (ponowienie wniosku),
Wyraził swoje zadowolenie, że zadanie likwidacji stacji benzynowej w Czerwionce
zostało wykonane. Uważa, że w dalszej kolejności należałoby urządzić centrum
Czerwionki.
Radny Waldemar Mitura podziękował Burmistrzowi, że ciek wodny został
wyczyszczony na Osiedlu Południe w Leszczynach.
Radny Arkadiusz Adamczyk poruszył temat oświetlenia hybrydowego przy ulicy
Armii Krajowej. Zapytał czy inwestycja jest już całkowicie ukończona czy jest w fazie
testów, ponieważ nie wszystkie lampy świecą. Zapytał również jak lampy będą
serwisowane i ile to będzie kosztować.
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Radny Henryk Dyrbuś zwrócił się z wnioskiem o utworzenie miejsca (lokalu)
spotkań i dodatkowych zajęć dla młodzieży w Sołectwie Przegędza w ramach
dostępnych środków w budżecie Gminy i Miasta.
Radny Ryszard Bluszcz zwrócił się z wnioskiem o wykonanie dokumentacji do
przeprowadzenia linii oświetleniowej dla Osiedla Hajduki w Szczejkowicach.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zwrócił się
z zapytaniem o możliwość wykonania oświetlenia na końcu ulicy Waryńskiego
w Czuchowie
Przewodniczący Rady złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym.
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
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