Protokół Nr XXVIII/13
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 1 lutego 2013 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXVIII
sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał
wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic,
Zastępcę Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, Sekretarza, 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
autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:

Burmistrza

o

wprowadzenie

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
-

Ad. 2
Protokół Nr XXVI/12 z sesji w dniu 12 grudnia 2012 r. został przyjęty 17 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 18 Radnych.
Protokół Nr XXVII/12 z sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. został przyjęty „jednogłośnie”
– głosowało 18 Radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 12 grudnia 2012 roku do
1 lutego br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz wyraził parę słów na temat pożegnania senatora Antoniego Motyczki.
Określił senatora jako osobę, która działała poza wszelkimi podziałami.
Przewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych o uczczenie pamięci senatora
Antoniego Motyczki chwilą ciszy.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 29 stycznia 2013 roku, na którym
Komisja dokonała podsumowania pracy w roku 2012. W okresie sprawozdawczym
przeprowadziła procedurę badania i opiniowania wykonywania budżetu na rok 2011,
podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Sześć kontroli
w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych realizujących zadania gminne
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w oparciu o umowy dotacji. Kontrole zakończono protokołami pokontrolnymi,
w których przedstawiono 4 wnioski do Burmistrza. Rada Miejska przyjęła wszystkie
wnioski. 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej w trakcie, których zespoły kontrolne
przedstawiały Komisji wyniki kontroli. Podejmowano wnioski pokontrolne. Omawiano
materiały na sesje i omawiano wolne wnioski. Poinformował, że Komisja rozpoczęła
pracę nad planem pracy i planem kontroli na rok 2013, który będzie przedstawiony
Radzie na następnej sesji RM.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 zostało przyjęte „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu
28 stycznia 2013 r.
W posiedzeniu Komisji udział wzięła Pani Teresa Bierza Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Rybniku.
Zapoznano się z informacją na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz
Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach.
Według stanu na 31 grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku
zarejestrowano łącznie 6850 osób, w tym z obszaru Powiatu Rybnickiego 2168 osób,
z obszaru gminy Czerwionka-Leszczyny - 1302 osoby.
W ostatnich miesiąca obserwuje się wzrost bezrobocia, więcej osób rejestruje
się, ale nie wynika to ze zwolnień grupowych, ale związane jest to z aurą, która
uniemożliwia wykonywanie prac budowlanych. Ogólnie rok 2012 w gminie pod
względem zatrudnienia należy zaliczyć do lepszych, powstały nowe miejsca pracy.
Wydano 1873 skierowań do pracy, na staż i do prac społecznie użytecznych, z tego
292 osoby podjęły pracę, 196 staż a 58 prace społecznie użyteczne. 111 osób
odmówiło przyjęcia propozycji pracy, czy stażu. W gminie odbyło się 6 giełd pracy
w których uczestniczyło 115 osób, z tego 36 zostało zatrudnionych.
Dyrektor PUP wskazywała na bardzo dobrą współpracę z gminą i jednostkami
organizacyjnymi gminy (OPS i ZGM), jest to współpraca wręcz modelowa.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do treści projektów uchwał zawartych
w porządku obrad sesji.
W sprawach bieżących omówiono sprawę przygotowań do kampanii edukacyjno –
informacyjnej dot. ustawy śmieciowej oraz do kolejnej edycji Around The Rock.
Podjęto wniosek o ponowienie kandydatury Pani Sołtys sołectwa Bełk do konkursu
na Sołtysa Roku organizowanym przez Gazetę Sołecką.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 29 stycznia 2013
roku.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przekazał informację na temat
zimowego utrzymania obiektów ośrodków zdrowia, administrowanych przez ZGM.
Komisja „jednogłośnie” podjęła wniosek o powiększenie parkingu przy ośrodku
zdrowia w Przegędzy.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła postępowanie w sprawach „Niebieskie Karty” w 2012 roku.
Na tym obrady Komisji zakończono.
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4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz
Adamczyk poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 30 stycznia 2013 roku.
Na posiedzeniu omówiono projekty na sesję RM w sprawie:
1) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice
dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na
uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
3) uczęszczających do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr
Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy
ul. Zamkowej 2,
4) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi,
Omawiane projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie.
W sprawach bieżących Komisja zajmowała się tematem inwestycji związanych
z remontem krytej pływalni i otwartego kąpieliska. Poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji OKiS odbędzie się na terenie krytej pływalni w celu omówienia remontu krytej pływalni jak również zwizytować zaawansowanie prac związanych
z budową Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy 3 Maja.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
28 stycznia 2013 r.
Komisje zapoznała się z branżowymi projektami uchwał ujętymi w porządku obrad
dzisiejszej sesji, które po dyskusji zaopiniowano pozytywnie.
W sprawach bieżących poruszono między innymi sprawy:
1) gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca br. – pytano dlaczego ustalono
opłatę w wysokości 12 zł i o koszty budowy punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Uzyskano informację, iż budowa punktu
to ok. 500 tys zł natomiast opłata wynika ze sporządzonej kalkulacji, którą
przedstawiano przy okazji jej podejmowania. Na dzień dzisiejszy do końca
nie wiadomo jak to będzie działać, pierwsze efekty będzie można uzyskać
po roku funkcjonowania. Ważne jest, że z budżetu gminy nie można do śmieci
dołożyć, nie może też na tym gmina zarobić.
2) prowadzenia Akcji Zima i jej kosztów,
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się 29 stycznia 2013 r.
Członkowie Komisji rozpatrzyli skargę na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach. Opinia Komisji w tym temacie przedstawiona zostanie
przed podjęciem uchwały w tej sprawie.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do pozostałych projektów uchwał na dzisiejszą
sesję.
W sprawach bieżących zgłaszano wnioski dotyczące:
- dokończenia realizacji chodnika przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach
(od ul. Dworcowej do wiaduktu) oraz budowę chodnika obok Biedronki,
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- kolejne ponowienie wniosku o ustawienie barierek ochronnych oddzielających ulicę
i parking od chodnika w tym rejonie w Czerwionce w rejonie banku ING.
Wnioski te zostaną przesłane do administratora drogi.
Komendant Straży Miejskiej poinformował o prowadzonych wspólnie z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej objazdach miejsc przebywania bezdomnych. Mimo
utrzymywania się przez dłuższy czas niskich temperatur nikt nie skorzystał z pomocy
i nie wyraził chęci przewiezienia do schroniska.
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 28 stycznia 2013 roku.
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję, do
których nie zgłoszono uwag. Projekty te zaopiniowano pozytywnie.
Sprawozdanie z działalności Śląskiej Izby Rolniczej za rok 2012 przedstawił
Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Bogdan Knopik,
m.in. odbyło się 5 posiedzeń Rady Powiatu, 2 szkolenia rolników, 2 wyjazdy rolników
do Stacji Doświadczalnej w Pawłowicach. 2012 rok był rokiem obchodów 15-lecia
samorządów rolniczych w Polsce. Poza tym zajmowano się również
dofinansowaniem do wapniowania gleb. W 2013 roku również planowane są wyjazdy
oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla rolników.
Następnie omówiono problem związany z pojawianiem się zwierzyny dziko żyjącej
pomiędzy zabudowaniami sołectw i dzielnic. Zwrócono uwagę na zwiększające się
populacje zwierząt, jak również na prowadzeniu przez człowieka różnej działalności
w obrębie lasu (wycinka drzew, turystyka itp.) co powoduje, że zwierzęta szukając
spokoju wychodzą na pola, w coraz bliższe sąsiedztwo zabudowań.
W sprawach bieżących poinformowano o zmianach w uchwale dot. dofinansowania
do przydomowych oczyszczalni i utylizacji azbestu. Projekt ten zostanie przedłożony
na marcowe posiedzenie sesji Rady.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 30 stycznia 2013 r.
Kierownik Referatu Budżetowego Małgorzata Bartoszek zapoznała Komisję
z projektami uchwał finansowych w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
Po udzieleniu odpowiedzi i wyjaśnień na pytania radnych w/w uchwały zostały
zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących omówiono tematy związane z Ośrodkami Zdrowia
w Stanowicach i Przegędzy. Odpowiedzi na pytanie w tych tematach udzielił
Burmistrz Gminy i Miasta.
Na Komisji BiF nie podjęto żadnych wniosków.
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Wiceprzewodniczący Klubu radny Józef Szczekała poinformował, że spotkanie
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Klubu odbyło się 29 stycznia 2013 r. W posiedzeniu Klubu brali udział Skarbnik GiM,
Sekretarz GiM, Pełnomocnik Burmistrza Grzegorz Wolnik oraz Naczelnik Planowania
Przestrzennego Lucyna Król. Omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję RM. Na
posiedzeniu sformułowano kilka zapytań i wniosków o:
1) informację na temat wysokości stopy bezrobocia na terenie gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny w poszczególnych kwartałach w 2012 roku oraz na koniec
stycznia 2013 roku,
2) informację na temat terminu przeprowadzenia termomodernizacji
w Przedszkolu nr 1 oraz w Przedszkolu nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,
3) aktualną informację związaną z budową kopalni na terenie gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny,
4) informację, jaki jest plan zagospodarowania terenu po likwidacji stacji
benzynowej na Rynku w Dzielnicy Czerwionka Centrum,
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu
Autonomii Śląska – Przewodniczący radny Bernard Strzoda poinformował, że
posiedzenie Klubu odbyło dwa posiedzenia.
Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 roku omawiana była sprawa związana ze
współpracą ze Starostwem Powiatowym odnośnie prowadzenia dofinansowywania
do inwestycji na drogach powiatowych na chodnikach z dofinansowywaniem
z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Drugi temat dotyczył środków do dyspozycji Rad Dzielnic, tymi środkami nie
dysponują Rady Sołeckie, ponieważ środki te w Sołectwach są dostępne w ramach
funduszu sołeckiego.
W tym temacie Klub Radnych podjął wniosek, aby środki te były rozdysponowane
zgodnie z zasadami funduszu sołeckiego, na cele, które są wskazywane w
ustawie
o funduszu sołeckim. Zwrócił się również o stosowne pisma z informacją do
Rad Dzielnic odnośnie możliwości finansowania z tych środków poszczególnych zadań.
Na kolejnym posiedzeniu Klubu w dniu 24 stycznia br. Klub omówił materiały
na sesję RM oraz sprawy bieżące. Odnośnie materiałów na sesję RM szczególnie
dyskutowano nad zmianami w budżecie Gminy i Miasta.
Na podstawie przesunięcia środków na rewitalizację osiedla familoki z roku bieżącego na rok przyszły, automatycznie ten ruch wiąże się z rozpoczęciem planu inwestycji na rok przyszły i omawiając założenia na rok 2014 podjęto wniosek, aby
w tych zadaniach ująć zadanie związane z przygotowaniem inwestycji budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach.
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Podkreślił, że SP Palowice jest jedyną szkołą w gminie, która nie posiada sali gimnastycznej. Środowisko społeczne w Palowicach nie posiada takiego obiektu.
Aktualnie do Szkoły i Oddziału przedszkolnego uczęszcza ok. 140 uczniów.
Z prognozy urodzeń na lata 2006-2012 wynika, że urodzeń jest stosunkowo
dużo. Jest gwarancja odpowiedniej ilości uczniów w szkole w przyszłości.
W sołectwie Palowice istnieje Klub Sportowy, który w każdym roku zgłasza
Go do rozgrywek mistrzowskich. Trenuje tam ok. 60 osób. Aktualnie dojeżdżają
do
sali
w Woszczycach, a nie wszyscy młodzi ludzie mają do tego warunki. Prowadzenie zajęć w innych miejscowościach uniemożliwia niektórym osobom
korzystanie z tych zajęć. Strażacy z OSP w Palowicach w okresie zimowym
również nie mają, gdzie trenować przed zawodami. Zakład „Multipak” niejednokrotnie pytał o taki obiekt.
Stwierdził, że sala gimnastyczna jest potrzebna dla szkoły, ale również dla środowiska społecznego.
Złożył prośbę, aby do tej inwestycji w przyszłości odnieść się przychylnie.
W sprawach bieżących kontynuowano sprawy związane z dofinansowaniem
inwestycji ze Starostwem Powiatowym i w tej sprawie Klub Radnych podjął wniosek,
aby przy realizacji zadań na drogach powiatowych, będących zadaniami własnymi
Powiatu, przy dofinansowaniu tych zadań z budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, kolejność realizacji wskazywał Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny po uzgodnieniu z branżową Komisją Rady Miejskiej.
Poprosił, aby w/w wniosek został przegłosowany przez Radę Miejską.
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że nie neguje potrzeby budowy sali
gimnastycznej w Palowicach, ale odniósł wrażenie, że właśnie usłyszał
sprawozdanie z Rady Sołeckiej a nie Klubu.
Przewodniczący Klubu wyjaśnił, że tylko chciał przybliżyć problem. Poinformował
również, że na posiedzeniu Klubu w dniu 24 stycznia br. wpłynął wniosek o zmianę
nazwy Klubu na Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek”
Ruchu Autonomii Śląska.
Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady:
1) zaproszenie na II edycję Turnieju Piłki Siatkowej Radnych Powiatu
Rybnickiego, która odbędzie się 2 marca br. (sobota) o godz. 9.00 w Zespole
Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
2) 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:
3) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe,
4) inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
5) zatwierdzenia
„Wieloletniego
programu
gospodarowania
zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 – 2017”,
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6) uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zawierająca apel dot.
planowanego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158 na trasie
Wodzisław Śląski – Chałupki oraz planowanego ograniczenia kolejowych
przewozów pasażerskich na trasie Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki
7) uchwała Rady Gminy Krzyżanowice popierająca ww. apel,
8) uchwały V Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej:
9) w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.846.828,07
zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy i Miasta,
10) w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań
11) pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące
o udzieleniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
budżetu za 2012 rok dotacji na roboty budowlano-remontowe wieży
drewnianego kościółka w Bełku.
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”- głosowało 20 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/354/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
na 2012 rok, została przyjęta 19 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” – głosowało 20
Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/355/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 19 głosami „za”
i 1 „wstrzymującym” – głosowało 20 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/356/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, została uznana za bezzasadną
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie
zgłoszono.
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Uchwała Nr XXVIII/357/13 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz
zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych
5) Do projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów
dzielnic (osiedli), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/358/13 w sprawie diet dla sołtysów oraz przewodniczących
zarządów dzielnic (osiedli), została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 20 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/359/13 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
7) 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 XXVIII/360/13 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2013 – 2017”, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/361/13 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej
z dnia 26 października 2012 r. 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 XXVIII/362/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej
z dnia 26 października 2012 r. 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.
10) Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła uwaga
wniesiona przez Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. św. Jacka w Stanowicach.
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Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że do Burmistrza wpłynęła
uwaga do planu zagospodarowania przestrzennego w ostatnim dniu wyłożenia. Po
przeanalizowaniu tej uwagi do planu ze studium, okazało się, że jest to niespójne,
dlatego też Burmistrz, działając zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym,
odrzucił uwagę. W momencie odrzucenia uwagi przez Burmistrza, następnie Rada
Miejska powinna rozstrzygnąć uwagę popierając Burmistrza bądź nie. Dopiero
później można głosować nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice.
Wyjaśnił, że przyjęcie uwagi spowodowałoby, że plan należałoby poddać wszystkim
procedurom od początku a i tak nie mógłby ten plan zostać później przez nadzór
prawny Wojewody Śląskiego zatwierdzony, ponieważ byłby rażąco sprzeczny
z dokumentem na podstawie, którego powstał, czyli ze studium kierunków
i uwarunkowań planowania przestrzennego.
Poinformował również, że na wniosek proboszcza w/w parafii, było zorganizowane
przez Sołtysa Stanowic zebranie, na którym obecna była odpowiednia ilość
mieszkańców, aby podjąć stosownej uchwały, jednakże żadnej nie podjęto.
Uwaga wniesiona przez Parafię Rzymsko-Katolicką p. w. św. Jacka
w Stanowicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dla obszaru
położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice została
odrzucona. Za przyjęciem uwagi radni głosowali następująco: 17 głosów
„przeciw” i 3 „wstrzymujące” oraz 0 głosów „za”.
Uchwała Nr XXVIII/363/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru położonego w rejonie ulic Żorska i Zwycięstwa sołectwie Stanowice,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych
11) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/290/12 z dnia 14
września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru położonego w Palowicach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/364/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/290/12 z dnia 14
września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru położonego w Palowicach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego dotyczącego planowanego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158
na trasie Wodzisław Śląski – Chałupki oraz planowanego ograniczenia kolejowych
przewozów pasażerskich na trasie Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/365/13 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego dotyczącego planowanego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158
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na trasie Wodzisław Śląski – Chałupki oraz planowanego ograniczenia kolejowych
przewozów pasażerskich na trasie Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki,
została przyjęta 18 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę
Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny uczęszczających do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr
Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/366/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę
Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny uczęszczających do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr
Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz
klubami dziecięcymi, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/367/13 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz
klubami dziecięcymi, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie statutu Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/368/13 w sprawie statutu Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Radny Stanisław Breza zapytał, jaka będzie obowiązywać cena za 1 m2 tego
gruntu.
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner wyjaśnił, że będzie wykonany operat szacunkowy i na jego podstawie będzie określona cena.
Uchwała Nr XXVIII/369/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta 19 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za
okres od 1.12.2012 r. do 25.01.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9 i 10
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Przewodniczący Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska
„Ciosek” Ruchu Autonomii Śląska Bernard Strzoda przeczytał wniosek,aby
przy realizacji zadań na drogach powiatowych, będących zadaniami własnymi Powiatu, przy dofinansowaniu tych zadań z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, kolejność realizacji wskazywał Burmistrz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny po uzgodnieniu z branżową Komisją Rady
Miejskiej.
Wniosek został przyjęty 18 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
Następnie odczytał kolejny wniosek, aby ze środków do dyspozycji Rad Dzielnic, realizować zdania zgodnie z założeniami funduszu sołeckiego. Wykaz tych zadań zostanie przekazany w formie pisemnej Przewodniczącym Rad Dzielnic.
Radny Marek Paluch poprosił o wycofanie w/w wniosku, gdyż wniosek ten nie jest
wystarczająco uszczegółowiony. Stwierdził, że środki przekazane do dyspozycji Rad
Dzielnic mają się nijak do zapisów ustawy o funduszu sołeckim.
Przewodniczący Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska
„Ciosek” Ruchu Autonomii Śląska Radny Bernard Strzoda stwierdził, że fundusz
sołecki funkcjonuje już od 4 lat, więc radni dokładnie znają założenia tego funduszu.
Rada miała czas zapoznać się z funduszem. Stworzono w gminie, taki precedens, że
innymi kategoriami kierują się Rady Dzielnic, dysponując pewnymi kwotami i inne
zasady dotyczą sołectw. Nasza gmina jest w jakiś sposób jednością i nie można
doprowadzić do tego, że inne możliwości mają dzielnice a inne mają sołectwa. Klub
Radnych pragnie to ujednolicić, aby rozdysponowanie środków w ramach dzielnic
czy sołectw odbywało się na tych samych zasadach.
Radny Marek Paluch jeszcze raz poprosił, aby uszczegółowić ten zakres zadań.
Stwierdził, że zadania w dzielnicach i w sołectwach różnią się od siebie, dlatego nie
chciałby, aby sołtysi decydowali, na co przeznaczać pieniądze w dzielnicach.
Przewodniczący Rady stwierdził, że katalog zadań umieszczony jest w ustawie
i trudno przytaczać coś, co jest w ustawie sprecyzowane i określone. Nie można
zmieniać zapisów ustawy. W tym momencie wniosek jest jednoznaczny.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jana Tokarz
stwierdził, że należałoby zapytać najpierw mieszkańców, co myślą na ten temat,
ponieważ Oni są najważniejsi, potem rada Dzielnicy, dopiero potem radni a na końcu
Burmistrz. Radni i Burmistrz są dla mieszkańców a nie odwrotnie.
Wyjaśnił, że w styczniu brał udział w dwóch spotkaniach Rad Dzielnic Czerwionka
Centrum i Czerwionka Karolinka. Na spotkaniu przedstawił wniosek do Komisji
Budżetu i Burmistrza odnośnie proporcjonalnego podziału środków do ilości
mieszkańców dzielnic i sołectw. Szczegółowo tam omówił, w jaki sposób postąpiła
z wnioskami Rada Miejska i Burmistrz. W związku z tym wystąpiło ogromne
oburzenie obecnych na zebraniu. Członkowie Rad Dzielnic zajęli w tej sprawie
stanowisko i zobligowali Przewodniczącego, aby odczytał je na sesji.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że odczytanie wniosku nie ma związku
z wnioskiem, który ma być głosowany.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jana Tokarz stwierdził, że Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą gminy i ma do przekazania Radzie
Miejskiej informację a Przewodniczący Im to uniemożliwia.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie uniemożliwia, tylko prosi, aby było to
przedstawione w odpowiednim czasie.
Radny Marek Paluch zgłosił wniosek formalny, aby problemem zająć się na
następnej sesji RM. Stwierdził, że należy się tym zająć na Komisjach RM, aby
przedstawić problem Radom Dzielnic, bo to Rady Dzielnic są bezpośrednimi
przedstawicielami mieszkańców. Poprosił, aby nie robić czegoś bez jednostek
pomocniczych, jeżeli problem bezpośrednio ich dotyczy.
Burmistrz GiM poprosił, aby zapamiętać, że nie ma dwóch budżetów i dwóch Rad
Miejskich i dwóch Burmistrzów. Problem dotyczy środków do rozdysponowania, które
przyjęła Rada Miejska, jako środki dla Rad Dzielnic i Rad Sołeckich. To Rada
zadecydowała, że takie środki są. W różny sposób można było je rozdysponować,
ale to Rada decyduje, na co mają być przekazane. Rady Dzielnic i Rady Sołeckie
maja pomagać i wskazywać, które z zadań chcielibyśmy zrobić w ramach
otrzymanych środków, ale budżet jest gminny. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki zwrócił
się do radnego Palucha, że trzeba odróżnić to, co jest prawem lokalnym, czyli tym,
co możemy, ale nie musimy tego robić, a tym, co jest funduszem sołeckim
i obowiązuje, i to należy zrobić, gdyż tak stanowi ustawa. W związku, z czym należy
wskazać Burmistrzowi, co należy zrobić, aby te drobne środki wszystkich nie
podzieliły. Poprosił Przewodniczącego Tokarza, aby nie odczytywać opinii, gdyż
miejscem dyskusji są Komisje RM, aby wypracować wnioski. Poprosił, aby na sesji
omawiać już wypracowane wnioski i nie działać pod publikę, pod media.
Poprosił o odłożenie tego tematu do następnej sesji i wtedy w rozmowach będą
mogli uczestniczyć członkowie Rad Sołeckich i Rad Dzielnic. Niech wnioski
wpływają. Nie chce narzucać tego, co jest zapisane w funduszu sołeckim. Zwrócił
uwagę, że fundusz sołecki odbiera samorządność. Algorytm, według którego liczy się
fundusz, jest niesprawiedliwy. Zawnioskował o przełożenie dyskusji w temacie
środków do dyspozycji Rad Sołeckich i Rad Dzielnic w ramach poszczególnych
Komisji RM. Poinformował, że ma swoja propozycję, że to mieszkańcy wybiorą
zadania w ramach określonej kwoty, którą przekaże gmina do dyspozycji Rad.
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Przewodniczący Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska
„Ciosek” Ruchu Autonomii Śląska Radny Bernard Strzoda stwierdził, że to
Rada decyduje, jakimi środkami dysponują Rady Dzielnic i Sołectw i to Rada ma
prawo podjąć uchwałę, na co te środki mogą być przeznaczone.
Następnie Przewodniczący Klubu wycofał wniosek, aby ze środków do dyspozycji
Rad Dzielnic, realizować zdania zgodnie z założeniami funduszu sołeckiego.
Poprosił radnych, aby na Komisjach dyskutowali na w/w temat i przyjść na następną
sesję z wypracowanym stanowiskiem.
Następnie rozpoczęto głosowanie nad wnioskiem Burmistrza o wprowadzenie do
porządku posiedzeń Komisji RM punktu dotyczącego podziału środków dla dzielnic
i sołectw.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” 20 głosami „za” – głosowało 20 Radnych.
Radny Marek Paluch zwrócił się z prośbą o poinformowanie o terminie Komisji
Przewodniczących Rad Dzielnic i Zarządów oraz Sołtysów. Poprosił
o zorganizowanie Komisji w tym temacie. Zwracając się do Przewodniczącego
Strzody stwierdził, iż nie musi być funduszu sołeckiego, ale to jest również dobra
wola Rady Miejskiej. Przewodniczący Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy
i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu Autonomii Śląska Radny Bernard Strzoda
stwierdził, że środki do dyspozycji Rad Dzielnic również dzięki dobrej woli Rady
Miejskiej.
Radna Stefania Szyp w imieniu mieszkańców Czuchowa, złożyła podziękowania za
przyznanie środków w budżecie na rok 2013 na wykonanie projektu technicznego
chodnika przy drodze wojewódzkiej od posesji nr 4 w kierunku przystanku autobusowego Czuchów Granica. W X 2012 roku złożyła wniosek na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 w Czuchowie. W budżecie na rok 2013 przyznano 120 tyś złotych
na modernizację centralnego ogrzewania. Uważa to za pierwszy etap do termomodernizacji.
Radny Waldemar Mitura złożył wnioski o
1) wykonanie „ścieżko-chodnika” wzdłuż ulicy Armii Krajowej,
2) wykonanie oświetlenia wzdłuż chodnika prowadzącego od targowiska do
marketu Intermarche w dz. Leszczyny Osiedle,
3) udostępnienie na piśmie badań napełnień linii autobusowej 309 i 310 z dnia
21 lutego 2011 roku, które były przekazane gminie Ornontowice w dniu 18
marca 2011 roku pismem nr MZK/POK/221/11.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że jeżeli chodzi o doświetlenie
terenu prowadzącego do marketu sprawa jest już omówiona. Sprawa
bezpieczeństwa jest najważniejsza.
Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ścieżko-chodnik przy ulicy Armii Krajowej, to jest to droga
powiatowa, więc należy zwrócić się w stronę Przewodniczącego Rady Powiatu, aby
lobbował tą inwestycję. Poinformował, że gmina zwróci się do zarządcy tej drogi
i poprosił Przewodniczącego Jana Tokarza o wsparcie. Uważa, że wniosek jest
bardzo zasadny dla rekreacji a przede wszystkim dla bezpieczeństwa.
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Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz przeczytał
pismo Rad Dzielnic Czerwionka Karolinka i Centrum do Burmistrza
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Marka Palucha.
Rady dzielnic uważają, że okoliczności, które doprowadziły do nieuzasadnionego
działania wnioskujących w przedmiotowej sprawie, były aroganckie i budzące uzasadniony niepokój na przyszłość, zwłaszcza w kontekście wymaganej etyki radnych,
zwłaszcza radnych wnioskujących. Radny Marek Paluch składając wnioski do budżetu na rok 2013 w imieniu wymienionych Rad Dzielnic, wykonywał swoje obowiązki
Przewodniczącego Zarządu, do których obligują go przepisy statutu dzielnicy zatwierdzonego przez Radę Miejską. Analogicznie rzecz biorąc można stwierdzić, że
radni podpisani pod wnioskiem odwołania, działali wbrew woli jednostek pomocniczych,
które
są
przedstawicielami
mieszkańców
naszej
gminy,
a więc działali na niekorzyść mieszkańców. Odnosząc się do sposobu oraz uzasadnienia wniosku o odwołanie, Rady Dzielnic wyrażają ogromne zaniepokojenie brakiem merytorycznych przesłanek oraz jego nagłym, kompletnie nieprzemyślanym
urągającym zasadom zwykłej przyzwoitości charakterem. Patrząc na powyższe można wyciągnąć wnioski, że co poniektórzy Radni dzielnic Czerwionka, Czuchów
i Debieńsko z Przewodniczącym Markiem Profaską na czele zapomnieli, że na forum
Rady Miejskiej, powinni reprezentować przede wszystkim dzielnice, dzięki którym
otrzymali mandat radnego, a nie działać na rzecz swoich prywatnych i partykularnych
interesów. Ubolewając nad tymi działaniami, Rady Dzielnic wnoszą o poważne traktowanie działań oraz stanowisk Rad Dzielnic oraz o nielekceważenie ich postulatów i
wniosków składanych w imieniu mieszkańców. Jednocześnie podtrzymują stanowisko w sprawie zmiany podziału środków finansowych przeznaczanych do dyspozycji
Rad Dzielnic, zgodnie z treścią wniosku, tj. liczba mieszkańców x 15 zł.
Przewodniczący Rady zapytał czy ma odczytać pisma, które wpływają do urzędu
w sprawie działalności radnego Palucha oraz zajęcia wierzytelności radnego.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz poprosił,
aby nie mieszać do dyskusji radnego Marka Palucha.
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że Przewodniczący przeczytał stanowisko dwóch
Rad Dzielnic. Poprosił, aby zauważyć, że nie podpisały się osoby z innych Rad Dzielnic, ponieważ spotkał się wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Profaską
z radnymi Rad Dzielnic i wytłumaczyli całą sytuację. Zapoznano Rady
z wystąpieniami na sesji.
Burmistrz GiM stwierdził, że na łamach prasy i telewizji już nigdy nie będzie
polemizował. Zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Jana Tokarza i stwierdził, że
ma on określoną rolę do spełnienia jako Przewodniczący przede wszystkim Rady
Powiatu i gdy występuje, to powinien pamiętać o jednej rzeczy, że ma szukać
obszarów porozumienia a nie tzw. zwarcia.
Poprosił, aby nie szkodzić radnemu Markowi Paluchowi. Następnie odczytał artykuł
w prasie, gdzie Przewodniczący Powiatu skomentował odwołanie radnego Palucha
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. stwierdził, że Przewodniczący Tokarz postawił bardzo niebezpieczna tezę, z którą Burmistrz się nie zgadza,
a mianowicie, że radny Paluch stał się wrogiem Burmistrza Janiszewskiego. Stwier-
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dził, że w swoich działaniach nigdy nie zaszkodził radnemu Paluchowi, a może nawet
pomógł. To nie Burmistrz odwołał radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego, to Rada.
Stwierdził, że zgadzał się na szukanie kompromisów. Nie wie, co się wydarzyło, że
nagle małe rzeczy, jak ulica boczna Furgała, wszystkich podzieliła.
Wyjaśnił, że radny Paluch reprezentując swoją dzielnicę nie miał żadnego udziału
w tym żeby mówić, że środki finansowe dla dzielnicy są za małe, ponieważ wie
doskonale, że pieniądze, które są w Czerwionce, to pieniądze, jakich Czerwionka
w swoim nowym samorządzie jeszcze nie widziała, w związku z tym obala tezę, że
Marek paluch jest wrogiem Burmistrza. Jeszcze raz podkreślił, że Marek Paluch nie
jest Jego wrogiem. Jeżeli chodzi o przyczynę odwołania, to przyczyny są zawsze
głębsze. Należy się zastanowić czy do końca jest to wina radnych, a może tych,
którzy byli w najbliższym otoczeniu radnego Palucha. Dzisiaj podmiotem jest radny
Paluch, a nie próba pism i szukanie ludzi, aby się pod nimi podpisywali.
Przypomniał, że niedawno odwołano w Radzie Powiatu również Wiceprzewodniczącego, w związku z tym prosi, aby nie zadawać więcej pytań.
Z jednej strony widzi się Burmistrza, że jest winien odwołania a z drugiej strony
Przewodniczący Tokarz nie pamięta, że też odwoływał.
Szanuje radnych, bo wie ile Oni znaczą dla środowiska.
Przewodniczący Rady zwracając się do Przewodniczącego Jana Tokarza, wyjaśnił,
że jedną z funkcji Przewodniczącego Rady jest udzielanie głosu podczas sesji RM,
jak również ogłaszanie przerw.
Radny Marek Paluch poprosił o zakończenie dyskusji i złożył wnioski o podjecie
działań w kierunku remontu drogi wojewódzkiej nr 924 w Dzielnicy Czerwionka
Centrum. Poprosił również o informację, jak daleko są posunięte działania w kierunku
przejęcia drogi pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia „MEDIPOZ” a nowym parkingiem przy
ulicy 3 Maja w Dzielnicy Czerwionka Centrum oraz o informację, na jakim etapie
znajdują się procedury przetargowe związane z gospodarką śmieciową,
Radny Bogdan Knopik wyraził swoje zadowolenie, że ZDiSK zakupił walec.
Radny Stanisław Breza zabrał głos w temacie dróg. Poinformował, że droga
wojewódzka nr 924 nie jest tylko w Czerwionce, ale przebiega przez sołectwa.
Dlatego też złożył wniosek o podjecie działań w kierunku remontu dróg wojewódzkich
nr 924 i nr 925 oraz o doraźną naprawę dróg gminnych w okresie zimowym.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że ZDiSK ma
zabezpieczone środki na naprawę doraźną tych dróg. Będzie to jak najszybciej
zrobione.

15

Przewodniczący Zarządu Adam Karaszewski zarzucił Przewodniczącemu Rady,
że wcześniej nie udzielił Mu głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że niepisanym zwyczajem, radni mają pierwszeństwo.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zwrócił się do
radnego Bernarda Strzody w sprawie środków do dyspozycji dzielnic. Stwierdził,
że Rada nie może podjąć uchwały, kiedy wniosek jest oddolny i pojawia się na
sesji rady a Rady Dzielnic nie mają okazji się z nią zapoznać. Poprosił, aby nie
traktować marginalnie Rad Dzielnic, bo w tym momencie idea samorządności
Rad Dzielnic, jako organów doradczych, mija się z celem. Następnie przeczytał
wniosek w sprawie zmiany godzin zwoływania sesji RM (załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest zaskoczony, że jako Przewodniczący Zarządu chce organizować zwoływanie sesji RM. Stwierdził, że jest to wola większości radnych RM. Takie godziny posiedzeń sesji funkcjonują od lat.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że środki do Rad Sołeckich od czasu, kiedy
uregulował je fundusz sołecki, to w tym momencie wszystkie Rady dzielnic otrzymały
wykaz zadań, które mogą być realizowane w ramach Rad Dzielnic. Problem wziął się
stąd, ponieważ Rady Dzielnic nie stosują się do tych zaleceń, które zostały
przekazane. Dzielnice rozdysponowują środki w sposób dobrowolny. Staje się tak, że
Rada Dzielnicy może dofinansować do różnych instytucji zaś sołectwo w ramach
funduszu sołeckiego, nie może tego zrobić. Środowiska oświatowe, strażackie, itp.
spotykają się i w tym momencie powstają dylematy, dlaczego OSP w dzielnicy może
być dofinansowana a OSP w sołectwie nie może.
Stąd ten wniosek, aby uregulować tę sprawę. Wniosek Klubu nie jest przeciw Radom
Dzielnicowym ani Przewodniczącym Zarządów. Jest to chęć uregulowania sprawy, aby wszystkie środowiska miały równy dostęp do środków z budżetu Gminy
i Miasta.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Malenie Alojzy Pifczyk zwrócił się z wnioskiem
w imieniu mieszkańców gminy o budowę wiaty na stacji kolejowej PKP Dębieńsko jak
również o interwencję w Kompani Węglowej, aby renciści i emeryci górniczy mogli
odbierać talony na węgiel na terenie gminy.
Taki pisemny wniosek złożył również radny Antoni Procek a na sesji grudniowej
również radny Stanisław Breza.
Burmistrz GiM poinformował, że władze gminy czekają na odpowiedź w w/w
sprawie.
Radny Marek Paluch zapytał się czy gmina nie ma jednak zamiaru na przystąpienie
do projektu POIG 8.3. Stwierdził, że jest to program w 100% finansowany przez UE –
zakup sprzętu komputerowego dla mieszkańców gminy, bezpłatnego Internetu przez
okres 2 lat.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że projekt wygląda rewelacyjnie
na 1-szy rzut oka. Jednak trwałość i żywotność tego typu sprzętu jest krótka
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a w przypadku tego projektu należy zapewnić siedmioletnią trwałość projektu.
Pierwszy sprzęt będzie kupowany za pieniądze z projektu a wszystkie kolejne
z pieniędzy gminnych. Poza tym prowadzono rozmowy z gminami, które wdrożyły ten
program, więc wiele komputerów zostało sprzedanych przez biorących udział
w programie. Poinformował, że można nad tym podyskutować.
Odpowiedź negatywna nie wzięła się z niechęci do pracy.
Ad.11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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