Protokół Nr XXIX/13
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 22 lutego 2013 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXIX
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 18 radnych.
Nieobecni byli: radny Jan Pala, radna Jolanta Szejka i radny Marek Paluch.
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do projektu pn. „Edukacja mieszkańców gminy CzerwionkaLeszczyny” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na
obszarach wiejskich Programu Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” –
głosowało 17 Radnych.
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o dokonanie autopoprawek
w projektach następujących uchwał:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
Ad. 2
Protokół Nr XXVIII/12 z sesji w dniu 1 lutego 2013 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 1-22 lutego 2013 roku przedstawił Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner (zał.)
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Ad. 4
Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Wiceprzewodniczący Komisji radny Antoni Procek
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 19 lutego br.
Na posiedzeniu omówiono Plan pracy oraz Plan kontroli w 2013 roku. Poprosił Radę
o przyjęcie uchwały w tej sprawie. Członkowie Komisji zapoznali się z projektami na
sesję RM. Do treści projektów uwag nie zgłoszono.
2)
Komisja
Działalności
Gospodarczej,
Promocji
i
Rozwoju
–
Wiceprzewodniczący radny Grzegorz Wolny poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 18 lutego 2013 r.
Na Komisji omówiono materiały na sesję Rady Miejskiej.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król omówiła projekt
uchwały w sprawie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk
oraz zjazdu z autostrady A1,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic
Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek omówiła projekt
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu
pn: „Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny” w ramach Priorytetu IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Komisja wyżej omawiane projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji złożyła podziękowania Burmistrzom, Pełnomocnikowi oraz
Naczelnikowi Biura Funduszy Zewnętrznych Andrzejowi Wącirzowi za pozyskanie
środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dalszy remont
zabytkowego Kościoła w Bełku w kwocie 300 tyś zł.
Rzecznik Prasowa poinformowała, że 23 marca br. w Parku Leśnym w Leszczynach
o godzinie 10.00 odbędzie się Jarmark Wielkanocny.
Przewodnicząca Komisji podziękowała również za przygotowanie uroczystości
związanej z rozdaniem nagród „Leszczyny 2013”.
Radny Grzegorz Wolny przedstawił Komisji pomysł porozumienia partnerskiego
pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Polskim Radiem w sprawie
organizacji na naszym terenie jednego z koncertów Lata z Radiem.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 19 lutego 2013 r.
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok omówiła funkcjonowanie punktów opieki
medycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny.
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Następnie Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara GorzowskaLeszczyńska omówiła raport za lata 2010-2012 do strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
oraz realizację budżetu za rok 2012 w Ośrodku Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach.
Komisja zapoznała się również ze skargą złożoną na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przez Pana Zbigniewa Orłowskiego.
Komisja na swoim posiedzeniu nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz
Adamczyk poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 lutego 2013 roku.
Komisja szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie podziału środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
W sprawach bieżących Komisja omówiła temat dotacji dla Klubów sportowych na rok
2013.
Komisja podjęła wniosek o zaproszeniu na kolejne posiedzenie Przewodniczącego
Komisji ds. dotacji, aby przedstawiono procedury przyznawania dotacji oraz
wyjaśnienia pewnych rozbieżności, które się pojawiają między składanymi wnioskami
a rozliczeniami końcowymi w zakresie ilości zgłaszanych do wniosku drużyn tj.
a przedstawianych następnie drużyn, które uczestniczą w rozgrywkach.
Następnie Komisja zapoznała się z inwestycjami realizowanymi i planowanymi
w najbliższym czasie. W temacie Przedszkola w Bełku Komisja podjęła wniosek, aby
zwrócić się z prośbą, aby w prognozach budżetowych na lata 2014 i 2015
uwzględnić kwoty 2 400 000 zł oraz 2 000 000 zł na kolejne lata tak, aby cała kwota
ok. 5 000 000 zł, na realizację budowy Przedszkola w Bełku, znalazła się
w prognozach budżetowych na umożliwienie rozpoczęcia procedury przetargowej,
podpisania umowy i rozpoczęcie tej inwestycji w roku 2013, oraz wykorzystanie
środków w budżecie na rok bieżący.
Ponadto Komisja miała charakter wyjazdowy, odbywała się w siedzibie MOSiR-u.
Komisja zapoznała się z planowanymi inwestycjami remontu krytej pływalni
i kąpieliska. Komisja zapoznała się również z postępami robót hali edukacyjnokulturalnego w Czerwionce-Leszczynach.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
18 lutego 2013 r.
Szczegółowo zajęto się tematem związanym z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Prezes PW i K przypomniał procedurę związaną z przyjmowaniem taryf.
Przedstawił propozycje wzrostu stawek opłat za wodę i ścieki. Wzrost powodowany
jest głównie wzrostem wskaźnika inflacji oraz wzrostem cen wody kupowanej z GPW.
Poinformowano, że pierwszy raz udało się zejść ze stratami wody poniżej 20%
tj. na 19%, prowadzone są działania w celu dalszego zmniejszenia strat.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został sprawdzony i zweryfikowany, firma która
to przeprowadziła stwierdziła, że taryfy i plan zostały opracowane zgodnie
z przepisami ustawy i celowością ponoszenia kosztów.
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Komisje zapoznała się z branżowymi projektami uchwał ujętymi w porządku obrad
dzisiejszej sesji, do których nie zgłoszono uwag.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się 19 lutego 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.
W drugiej części posiedzenia członkowie Komisji przy licznym udziale przedstawicieli
jednostek pomocniczych gminy omówili temat dotyczący sposobu podziału środków
dla sołectw i dzielnic.
Po burzliwej dyskusji, przedstawianiu licznych propozycji oraz argumentów
świadczących o potrzebie zmian sposobu podziału środków, ustalono że zostanie
przeprowadzony sondaż jak wygląda sprawa podziału środków dla jednostek
pomocniczych w okolicznych miastach. Po uzyskaniu takich danych za 2-3 miesiące
odbędzie się kolejne posiedzenie w tym temacie.
Stwierdzono również, że wysokość środków będących do dyspozycji sołectw
i dzielnic jest bardzo niska i należy dążyć do zwiększenia tych środków w budżecie
2013 r., niezależnie od sposobu ich podziału.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał, na posiedzeniach innych
Komisji branżowych w których brali udział.
Do treści projektów uwag nie zgłoszono.
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 18 stycznia 2013 r.
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję, do
których nie zgłoszono uwag. Projekty te zaopiniowano pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał nie zgłoszono uwag.
Sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych przedstawił
Kierownik Andrzej Pielorz.
Ogólnie w 2012 r. przeprowadzono roboty na kwotę 341 tys. zł. z tego składki
stanowią 111 tys. zł, dotacja gminy 220 tys. zł. i dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
10 tyś. zł. Ściągalność składek z poszczególnych miejscowości była średnio
na poziomie 94%.
Plan przyjęty na 2012 r. został przekroczony i wykonany, i rzeczowo, i finansowo.
Plan na 2013 r. został przyjęty, jest on na poziomie 218 tys. zł. ale planowane jest
pozyskanie dotykowych środków, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 20 lutego 2013 r.
Na posiedzeniu omówiono materiały na sesję oraz sprawy bieżące.
Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
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2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach bieżących
omówiono temat przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Omówiony został temat
budowy Przedszkola w Bełku.
Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.
Radny Stanisław Breza poinformował, że w zmianach do budżetu na rok 2013 nie
ujęto wysokości deficytu i jego pokrycia. Poprosił, aby na przyszłość pamiętać o tych
danych.
Kierownik Referatu Budżetowego Małgorzata Bartoszek wyjaśniła, że nie został
on przedstawiony, ponieważ nie uległ on zmianie.
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu
odbyło się 19 lutego 2013 r. W posiedzeniu Klubu brali udział Skarbnik GiM,
Sekretarz GiM, Pełnomocnik Burmistrza Grzegorz Wolnik oraz Naczelnik Wydziału
Ekologii i Zdrowia Cecylia Grzybek oraz Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów
Ireneusz Wróblewski.
Omówiono projekty uchwał na sesję RM. Inspektor IiR przedstawił informacje na
temat krytej pływalni oraz kąpieliska przy ulicy Furgała.
Omówiono również temat remontu SP1.
Klub jest przeciwko podwyższaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Zaznaczył, że Klub będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, aby Radni RM nie uciekali od
odpowiedzialności.
Poinformował, że dyżury lekarskie nocne i świąteczne będą prowadzone od 1 marca
br. w Ośrodku Zdrowia w Przegędzy, w związku, z czym podjęto wniosek
o dostosowanie terenu Ośrodka Zdrowia w Przegędzy, w związku
z rozpoczynającymi się od 1 marca br. w tym obiekcie dyżurami nocnymi
i świątecznymi, tj. powiększenie parkingu przy Ośrodku, dostosowanie oświetlenia,
wykonanie odpowiedniego oznakowania.
Zawnioskowano również o zwiększenie wysokości środków do dyspozycji Rad Dzielnic i Rad Sołeckich.
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu
Autonomii Śląska – Przewodniczący radny Bernard Strzoda poinformował, że
posiedzenie Klubu odbyło się 14 lutego. Tematem posiedzenia było omówienie
materiałów na sesję oraz sprawy bieżące.
Klub nie wniósł uwag do projektów uchwał na sesję RM. W sprawach bieżących poruszane były sprawy dotyczące środków do dyspozycji Rad Dzielnic i funduszu sołeckiego. W trakcie dyskusji pojawiły się dwa kierunki dyskusji. Pierwszy dotyczył
środków do Rad Sołeckich. Środki te muszą być rozdysponowane zgodnie z ustawą
o funduszu sołeckim, w związku z tym Rady Sołeckie są pozbawione środków przez
cały rok budżetowy a w roku budżetowym w sołectwach występują różne zdarzenia,
które można by realizować ze środków do dyspozycji Rad Sołeckich. Stąd wniosek
o zwiększenie wysokości środków do dyspozycji Rad Dzielnic i Rad Sołeckich, aby
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Rady Sołeckie posiadały środki na zadania awaryjne. Przewodniczący poinformował,
że Klub Radnych przyjmie stanowisko, co do funduszu sołeckiego przed sesją marcową.
Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady:
1.

pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
sesji Rady projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do projektu pn. „Edukacja mieszkańców gminy
Czerwionka-Leszczyny” w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne
Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,

2.

pismo Kapelana Środowisk Samorządu Terytorialnego zawierające zaproszenie
na Dni Skupienia dla Samorządowców, które w tym roku odbędą się 23 marca
w sobotę przed Niedzielą Palmową o godz. 10.00, najbliższe miejsce takiego
spotkania to Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (proszę o zgłoszenie
udziału w Biurze Rady),

3.

pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Mostowa 2 w którym zawarte jest pytanie czy
Rada prowadzi prace zmierzające do zmiany uchwał XXVI/330,331,332/12 z 12
grudnia 2012 r.,

Ad.8
Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Prezes PWiK w Czerwionce-Leszczynach Bogusław Kurdek przedstawił temat taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Poinformował, że obowiązujące przepisy nakazują, aby taryfy obowiązywały tylko
przez 1 rok, w związku, z czym ta kwestię trzeba procedować co roku. Wyjaśnił, że
temat taryf został szeroko omówiony na Komisjach branżowych.
Wniosek o zatwierdzenie stawek powinien zostać zbadany pod względem jego prawidłowości i to zostało zrobione. Burmistrz zlecił zbadanie tego wniosku taryfowego
przez firmę zewnętrzną. Firma stwierdziła, że wniosek został sporządzony prawidłowo w oparciu o pewne dane. W związku z tym, że prowadzi się zaopatrzenie dla części
mieszkańców
Orzesza,
istnieje
porozumienie
komunalne,
z którego wynika, iż ten wniosek jest również konsultowany z władzami Orzesza, które wypowiedziały się na temat wniosku taryfowego, akceptując go bez zastrzeżeń.
Wzrost cen stawek mieści się w granicach inflacji za rok ubiegły, tj. cena wody wzrosłaby z 5, 26 zł na 5,53 zł-jest to wzrost o 0,27 zł netto a o 0,29 zł brutto w sumie jest
to wzrost o 5,1%. Odprowadzenie ścieków z 7,09 zł na 7,40 zł w sumie o 0,31 zł netto a 0,34 zł brutto, czyli wzrost o 4,3%. Razem woda i ścieki wzrosłyby o 0,58 zł netto, czyli 0,62 zł brutto. Jest to wzrost w wysokości 4,65%. Przy czym opłata abonamentowa z kwoty 10,74 zł zmalałaby na 10,36 zł tj. o 0,38 zł netto a 0,40 zł brutto, tj.
3,35%.
Biorąc pod uwagę całkowity wzrost opłat, uwzględniając obniżkę opłat abonamentowych, to przeciętnie ten wzrost wyniósłby 4%., dokładnie na wysokości inflacji za rok
ubiegły.
Stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2013 roku.
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Prezes omówił również, z jakich przepisów wynikają stawki wzrostu. Obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie taryf, z którego wynika, jak powinny być zbudowane taryfy i jakimi kategoriami można się posługiwać.
Dlatego też planując podwyższenie stawek przyjęto wskaźnik planowany w ustawie
budżetowej na 2013 rok. Rozporządzenie mówi, że musi być przyjęty wzrost
o średnioroczny wskaźnik cen produkcji i sprzedaży przemysłu, tj. 2,3%. Pozostałe
koszty eksploatacji i utrzymania mogą wzrosnąć o 2,7%.
Dodatkowymi elementami, które wpłynęły na wzrost opłat, to wzrost ceny zakupu
wody z GPW. Wzrost nastąpi do 2,16 zł/m3, tj. o 5,88%.
Radny Stanisław Breza zapytał czy Przedsiębiorstwo ma wpływ na cenę kupowanej wody. Czy ma szansę negocjować cenę.
Prezes PWiK w Czerwionce-Leszczynach Bogusław Kurdek wyjaśnił, że
przedstawiciele GPW przy różnych okazjach przedstawiają możliwość negocjacji
i zachęcają do nich, ale jeszcze nikomu się nie udało negocjować.
Dodał, że sytuacja zmieniła się o tyle, że GPW już nie jest przedsiębiorstwem non
profit. Jest firma nastawiona na zysk.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik stwierdził, że zbiorowe zaopatrzenie
w wodę jest zadaniem własnym gminy.
Radny Bogdan Knopik zapytał czy może wystąpić sytuacja, że wysokość stawek nie ulegnie podwyższeniu.
Prezes PWiK w Czerwionce-Leszczynach Bogusław Kurdek poinformował, że
tych sytuacji nie można sobie zaplanować. Jest to kwestia pewnych wskaźników.
Wskaźniki są zapisane w Rozporządzeniu. Nie zawsze wskaźniki zapisane w planie
da się zrealizować.
Radny Stanisław Breza stwierdził, że z dyskusji wynika, że nie mamy wpływu na
wysokość stawek, więc zawnioskował, aby nie głosować projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Radny Leszek Salamon zapytał, jak ta podwyżka będzie skutkować, jeżeli chodzi
o przychody dla Przedsiębiorstwa.
Prezes PWiK w Czerwionce-Leszczynach Bogusław Kurdek wyjaśnił, że sama
podwyżka, to nie jest kwestia zarobku. Konstrukcja taryfy opiera się na zasadzie
kosztowej. Planuje się koszty niezbędne do poniesienia, dzieli się je przez
planowaną ilość sprzedawanej wody czy odprowadzanych ścieków i stąd wychodzi
cena m3. jednym z elementów konstrukcji kosztowej, jest planowany zysk. Jako, że
PWiK działa jako spółka, więc zysk powinien być, aby były wygenerowane pewne
środki, które pozwolą spółce normalnie funkcjonować i normalnie reagować
w sytuacjach, np. takich, jakie miały miejsce w zeszłym roku w zimie. Przez to, że
środki były, to nie było kłopotu z przeprowadzeniem akcji a dwa z usuwaniem
skutków. W projekcie taryfy założono marżę zysku w wysokości 1,5% do ścieków
i 3,5% do wody. Da to mniej więcej kwotę ok. 250 000 zł zysku za cały rok.
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Radny Leszek Salamon w imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa
i Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Radca Prawny Aleksander Żukowski wyjaśnił, że wniosek radnego Leszka Salamona jest wnioskiem, który ma zawsze pierwszeństwo, ponieważ wymaga
szczególnego głosowania zgodnie z art. 20 ust a ustawy o samorządzie gminnym czyli bezwzględną ilością głosów i ten wniosek może być zgłoszony w każdym punkcie sesji. Niezależnie, w którym momencie został zgłoszony, jest głosowany jako pierwszy.
Wniosek Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość
o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków nie został przyjęty 10 głosami „przeciw”, 5 „za” i 3 „wstrzymującymi”
– głosowało 18 Radnych.
Ad. 7
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”- głosowało 18 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/370/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2012 rok, została przyjęta 16 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 18
Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/371/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 15 głosami „za”
i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 18 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami Artur Szwed odczytał opinię Komisji w w/w sprawie. Treść opinii była
następująca:
Komisja zapoznała się ze skargą Pana Zbigniewa Orłowskiego na
działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, na
posiedzeniu Komisji w dniu 19 lutego 2013 r.
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Skarżący zarzucał, że nie otrzymał pomocy ze strony Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
Z wyjaśnień, które w tym temacie udzieliła w piśmie Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz na posiedzeniu Komisji pracownik Ośrodka wynika, że:
- ze strony OPS zaproponowano Panu Orłowskiemu pomoc w formie schronienia
w Hotelu Czynszowym (odmówił przyjęcia takiej formy pomocy), pomoc w postaci
pobytu w schronisku (odmówił przyjęcia takiej formy pomocy),
- przyznano: zasiłek okresowy, zasiłek celowy na dofinansowanie do zakupu
środków czystości i odzieży zimowej, posiłki w jadłodajni – Pan Orłowski wykorzystał
wszystkie te formy pomocy, do 31.01.2013 r. korzystał z gorącego posiłku
w jadłodajni.
Powyższa pomoc kierowana była do Pana Orłowskiego w okresie, którego dotyczy
skarga, a więc w tym czasie takową otrzymał. Natomiast obecnie z uwagi na brak
współpracy Pana Orłowskiego z Ośrodkiem, (niemożliwość przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego) nie ma podstaw do wydania kolejnych decyzji.
Skarżący, który brał udział w posiedzeniu komisji nie zgadza się z tymi wyjaśnieniami
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami uznała,
że zarzuty przedstawiane w skardze nie znajdują potwierdzenia i wnioskuje do Rady
Miejskiej o jej odrzucenie i uznanie za bezzasadną.
Skarżący Zbigniew Orłowski wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu
przeprowadzenia posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja PPPiWS wypracowała opinię, która
jest wiążąca dla Rady.
Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner wyjaśnił, że ustawa o pomocy społecznej
z 2005 roku w rozdziale 7, dotyczącym zasad pracy Ośrodków Pomocy Społecznej
w art. 100 mówi o tym, że pracownik socjalny kieruje się dobrem osoby korzystającej
z pomocy OPS. Dodatkowo w art. 121 pkt 2 zobowiązuje tegoż pracownika, aby
kierował się właśnie tą zasadą, o której wspomniano wcześniej. Stwierdził, że nie
dostrzega żadnych uchybień w pracy pracowników OPS w Czerwionce-Leszczynach.
Uważa, że wywiązują się doskonale ze swoich obowiązków i wykazują w swojej
pracy pełen profesjonalizm. Art. 4 w/w ustawy nakłada obowiązek na korzystającego
z pomocy społecznej na współdziałanie z OPS. Brak współdziałania skutkuje
nieudzielaniem pomocy.
Uchwała Nr XXIX/372/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, została uznana za bezzasadną 13
głosami „za” i 3 „wstrzymującymi”– głosowało 16 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2013 rok, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/373/13 w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2013 rok, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 16 Radnych
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5) Do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego
w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/374/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego
w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1, została przyjęta
„jednogłośnie”– głosowało 16 Radnych.
6)Pan Paweł Czuczwara – przedstawiciel firmy GEOPLAN z Wrocławia –
projektant planu przedstawił procedurę opracowania planu. Poinformował również,
że przed uchwaleniem planu konieczne będzie głosowanie nad nieuwzględnionymi
uwagami do planu. Zaznaczył, że wszystkie wniesione uwagi są niezgodne ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uwaga 1 wniesiona przez panią Hannę Bednarczyk 17 głosami „za” - została
nieuwzględniona – głosowało 17 Radnych.
Uwaga 2 wniesiona przez panią Lidię Grudzińską 16 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” została nieuwzględniona głosowało 17 Radnych.
Uwaga 3 wniesiona przez panią Renatę Urbańczyk 16 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” została nieuwzględniona – głosowało 17 Radnych.
Uwaga 4 wniesiona przez panią Izabelę Naczeńską 17 głosami „za” została nieuwzględniona - głosowało 17 Radnych.
Uwaga 5 wniesiona przez panią Danutę Walke 17 głosami „za” została nieuwzględniona – głosowało 17 Radnych.
Uwaga 6 wniesiona przez Zakład Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o. 17 głosami „za”
została nieuwzględniona – głosowało 17 Radnych.
Uchwała Nr XXIX/375/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze
obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, uwag nie zgłoszono.
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Sołtys sołectwa Książenice Marek Szczech stwierdził, że zapisy w/w projektu
uchwały pozwalają na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach,
które nie są przeznaczone do skanalizowania do roku 2015.
Polska wchodząc do UE przyjęła zobowiązanie mające na celu znaczące
zwiększenie oczyszczania ścieków komunalnych. Według przyjętego w 2003 roku
Krajowego Programu Oczyszczania ścieków komunalnych do 2015 roku 100% gmin
powinno mieć szczelny system kanalizacyjny w miejscowościach powyżej 2000
mieszkańców. Za każdego niepodłączonego do kanalizacji mieszkańca UE naliczy
Polsce kary.
Zapytał czy, jeśli pozwolimy budować przydomowe oczyszczalnie ścieków do roku
2015 nie storpedujemy tym samym budowy kanalizacji. Jest przepis niepodłączenia
się do kanalizacji tym osobom, które budują oczyszczalnie przydomowe. Czy to jest
zgodne z prawdą.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik tzw. zamknięty system ścieków to również
przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba. Szambo w tym wypadku jest
równoprawną instalacją do odbioru ścieków, co instalacja ściekowa.
Na terenie, gdzie tej równoważnej liczby mieszkańców, o której wcześniej była
mowa, nie ma, to nie ma obowiązku budowy kanalizacji.
Jest również uchwała Rady Miasta i uchwała Sejmiku Śląskiego w tym zakresie,
o wyznaczeniu aglomeracji ściekowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zaprosił
sołtysa na rozmowę. Zapewnił, że kary nie będą gminy dotyczyły w roku 2015.
Uchwała Nr XXIX/376/13 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób
fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 16 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/377/13 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, została przyjęta 15 głosami „za”
i 1 „wstrzymującym” – głosowało 16 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/378/13 w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 16
Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu części bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, uwag nie
zgłoszono.
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Uchwała Nr XXIX/379/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu części bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 16 Radnych
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia tych umów, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/380/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia tych umów, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 16 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn. „Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIX/381/13 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do projektu pn. „Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny”
w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 16 Radnych.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za
okres od 27.01.2013 r. do 15.02.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9 i 10
Radny Waldemar Mitura zabrał głos w sprawie rozdania medali z okazji 50-lecia
nadania praw miejskich. Stwierdził, że jeżeli rozdaje się takie medale, to należy to
robić w sposób jak najbardziej dokładny, aby nikogo nie pominąć. Na grudniowej
uroczystości zostali pominięci zasłużeni samorządowcy i ludzie zasłużeni dla gminy.
Odczytał odpowiedź Burmistrza na interpelację w sprawie zasad, jakimi kierowano
się przy przyznawaniu medali. Podał przykłady, według Niego, ludzi zasłużonych dla
gminy a pominiętych przy odznaczeniach. Poprosił, aby przy kolejnym przyznawaniu
odznaczeń już nie pominąć rzeczywiście zasłużonych – podał nazwiska.
Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner stwierdził, że bardzo żałuje, że radny
Waldemar Mitura powinien przyjść i powiedzieć o swoich kandydaturach do
odznaczeń. Jeśli chodzi o niektóre nazwiska, to rzeczywiście słyszał niektóre po
ostatniej gali i należałoby się z Radnym zgodzić, ale są tez nazwiska, o których nigdy
nie słyszał.
Stwierdził, że chętnie podejmie dyskusję w tym zakresie.
Radny Stanisław Breza zapytał czy wpłynęła już do Urzędu odpowiedź na
interpelację w sprawie talonów na węgiel dla emerytów i rencistów byłej kopalni
„Dębieńsko”.
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Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner odczytał odpowiedź na wspomniana
interpelację. (załącznik do protokołu)
Radny Stanisław Breza stwierdził, że cel został osiągnięty przez spółkę węglową.
Następnie stwierdził, że właściciele Karbonii nie podjęli jeszcze decyzji, co do jej
dalszych losów. Stwierdził, że według jego informacji do 21 lutego br. Właściciele
mieli podjąć ostateczną decyzję, co dalej w tym temacie.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że otrzymał informację
o spotkaniu z Karbonią we wtorek o godzinie 10.00, natomiast z tego, co Mu
wiadomo projekt będzie kontynuowany. Mają na wykup 40 mln złotych na wykup
i rozmawiają z Jastrzębską Spółką Węglową o wspólnej realizacji tego projektu.
W razie jakichkolwiek decyzji, informacja zostanie przekazana Radnym.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka zgłosił dwa wnioski
dotyczące Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Furgała o następującej treści:
Wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do wyremontowania wejścia głównego
Zespołu Szkół nr 2, które zostało wyłączone z użytku przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz o wyremontowanie ławeczek na widowni boiska przyszkolnego.
Radny Ryszard Bluszcz poinformował, że osobiście rozmawiał z Prezesem
Skrzypczykiem, że mimo tego pisma, które otrzymano, będą rozważać powrót do
możliwości odbioru talonów na Kopalni Knurów dla byłych pracowników byłej KWK
Dębieńsko.
Radny Józef Szczekała zawnioskować, aby przedstawić terminy sesji na rok
2013.
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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