
Protokół Nr XXX/13
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 26 marca 2013 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący  Rady Miejskiej  radny  Marek  Profaska  dokonał  otwarcia  XXX 
sesji  VI  kadencji  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach.  Następnie  powitał 
wszystkich  Radnych,  Sołtysów,  Przewodniczących  Rad  i  Zarządów  Dzielnic, 
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika 
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.
Nieobecni był radny Stanisław Breza.

Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza G i M o wprowadzenie do 
porządku obrad następujących projektów uchwał:
 
1. w  sprawie  przyjęcia  i  wdrożenia  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach” Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany do reali-
zacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji” współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

W/w projekt uchwały został wprowadzony o porządku obrad sesji  „jednogłośnie” – 
głosowało 18 radnych

2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umo-
wy,

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Marian  Uherek  omówił  w/w  projekt 
uchwały.

W/w projekt uchwały został wprowadzony o porządku obrad sesji  „jednogłośnie” – 
głosowało 19 radnych

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umo-
wy,

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Marian  Uherek  omówił  w/w  projekt 
uchwały.

W/w projekt uchwały został wprowadzony o porządku obrad sesji  „jednogłośnie” – 
głosowało 19 radnych
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4. w  sprawie  przejęcia  od  Województwa  Śląskiego  zadań  p.n.:  „Projekt  budowy 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów” oraz „Projekt 
budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice,

W/w projekt uchwały został wprowadzony o porządku obrad sesji  „jednogłośnie” – 
głosowało 19 radnych

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowa-
nemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań 
na drogach wojewódzkich,

W/w projekt uchwały został wprowadzony o porządku obrad sesji  „jednogłośnie” – 
głosowało 19 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 Czerwionka-Leszczyny, 

Ad. 2
Protokół Nr XXIX/13 z sesji w dniu 22 lutego 2013 r. został przyjęty 16 głosami „za” 
i 3 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 19 Radnych.

Ad. 3 
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie 22 lutego do 26 marca 2013 roku 
przedstawił Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner (zał.) 

Z-ca Burmistrza pogratulował odznaczonym, odznaczeniami nadanymi przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej dla 
Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz dzieci 
i młodzieży odznaczona został Stefania Szyp.
Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczone zostały: Gabriela Cisek, Grażyna 
Strzelecka, Kornelia Warzecha, Teresa Zawalska, 
Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczona została: Krystyna Jasiczek.
Brązowym  medalem  za  długoletnią  służbę  odznaczona  została:
Justyna Domżoł.

Przewodniczący  Rady również  złożył  gratulacje  z  tej  okazji  dla  wszystkich 
odznaczonych.

Burmistrz G i M stwierdził, że warte podkreślenia są spotkania z mieszkańcami na 
temat gospodarki  odpadami.  Wyjaśnił,  że zebrania były  zorganizowane po to,  by 
mieszkańcom  przybliżyć  sprawy  dotyczące  przede  wszystkim  deklaracji.  Na  te 
spotkania były przygotowane osoby, które merytorycznie w wydziale odpowiadają za 
gospodarkę odpadami. W żadnym wypadku te spotkania nie były przygotowane po 
to,  żeby  dyskutować  na  temat  problematycznej  kwestii  związanej  z  ustawą 
śmieciową.  Tym bardziej,  że  Rada procesowała  na  podstawie  tzw.  starej  ustawy 
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przed nowelizacją. Do wszystkich nowinek władze dniowa się na spotkaniach, które 
na ta okoliczność zorganizują. Wyraził zdziwienie na tychże spotkaniach, ponieważ 
meritum nie  dotyczyło  deklaracji  tylko  ceny,  która jest  oczywiście  kontrowersyjna. 
Nikt  z  wysokości  ceny  nie  jest  zadowolony.  Trzeba  jednak  pamiętać  
o  obszarze  tzw.  odpowiedzialności.  Czyli  to,  co  ustawa  narzuca  na  samorząd.  
W związku z tym podziękował  niektórym szefom rad, podziękował panu Adamowi 
Karaszewskiemu za to, że spotkanie z mieszkańcami przygotował perfekcyjnie, czyli 
powiedział o genezie spotkania, co zostało wymyślone na poziomie Unii Europejskiej 
i  na  poziomie  Parlamentu,  i  co  musiał  zrobić  samorząd.  Takie  ukierunkowanie 
mieszkańców  powoduje,  że  dyskusja  jest  stonowana.  Wyjaśnił,  że  radni  Rady 
Miejskiej wypełnili  swój  obowiązek, mieli  odwagę podjąć decyzję,  aby można było 
pracować. Stwierdził, że jeżeli na spotkaniach dyskutuje się, że firmy przewozowe 
znają wysokość stawek, jakie ustalono na sesji, to Ci, którzy znają przepisy wiedzą, 
że finanse są jawne i nie można przeprowadzić przetargu, jeżeli na tą okoliczność 
nie ma zabezpieczonych środków finansowych. 

To, co zostanie zgromadzone w budżecie z tego tytułu, musi być wydatkowane 
tylko  
i wyłącznie na gospodarkę odpadami w gminie.

Stwierdził,  że  byłoby  dobrze,  kiedy  ktoś  by  powiedział,  że  wreszcie  zgina  dzikie 
wysypiska  śmieci.  Dzisiaj  znowelizowana  ustawa  pozwala  na  wiele  dodatkowych 
ruchów.  W  momencie,  kiedy  będzie  wiadomo  ile  jest  środków  pieniężnych,  ile 
mieszkańców się zdeklarowało oraz ile jest śmieci. 
Z tego, co wiadomo tylko jedna osoba poprowadziła to zebranie z punktu widzenia 
programu tych spotkań. 

Wyjaśnił, że na pewne obszary gmin nie miał wpływu, poza tym, że trzeba było 
podjąć odważną decyzję o tym, jaka ma być cena, aby gospodarka odpadami  
w gminie była jak najlepsza. Każdy, który zagłosował „za” wziął na siebie odpo-
wiedzialność, ten, który powiedział, że jest przeciw ma prawo do tego żeby mó-
wić że jest przeciw, ale ten który się wstrzymał, to praktycznie powiedział, że jest 
„za”, albo, że jeszcze będzie dyskutował. W związku z tym gmina będzie powra-
cać do tego tematu. Jeżeli będzie wystarczająca kwota  pieniędzy, to być może 
rodziny wielodzietne zostaną objęte programem pomocy. Stwierdził,  że należy 
wszystkich potraktować jednakowo. 

Radny Waldemar Mitura odnosząc się do spotkań w związku z gospodarką od-
padami, stwierdził, że mieszkańcy uważają, że spotkania były organizowane zbyt 
późno, ponieważ uchwała była podjęta w grudniu 2012 roku. Uważa, że na tych 
spotkaniach powinny być już rozdawane ulotki informacyjne. Poprosił, aby takie 
dyskusje odbywały się wcześniej.

Burmistrz GiM jeszcze raz wyjaśnił, że spotkania były informacyjne po to, aby 
dyskutować na temat deklaracji. W związku z tym „na ogień” poszły Panie, które 
tym tematem zajmują się również w Urzędzie. W gminie będą jeszcze zebrania 
sprawozdawcze i wtedy mieszkańcom przedstawi odpowiedzi na pytania, które 
wywołują emocje.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że w/w spotkania nie miały mieć 
trybu  konsultacyjnego  nad  stawką.  Nie  sposób  sobie  wyobrazić  konsultacji 
społecznych w sprawie ceny,  ponieważ musielibyśmy zejść do 1 złotego.  Stawka 
wynika z wyliczeń. Jeżeli  się okaże, że jesteśmy na plusie, jeżeli  chodzi o bilans 
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zebranych pieniędzy na gospodarkę śmieciową, wtedy można dyskutować nad tym, 
aby niektórym ulżyć, ale może być również tak, że jednym obniżyć, ale drugim trzeba 
będzie podwyższyć,  bo suma w budżecie jest  stała.  Jeżeli  chodzi  o  ulotki,  to  są 
aktualnie drukowane. Dzięki wysiłkom pani Rzecznik i Wydziałowi Gospodarowania 
Odpadami uzyskano dotację z WFOŚ.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie 
kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska. 
Dla najmłodszych mieszkańców zaplanowano, więc stworzenie gry Ekomemory 
wzorowanej na popularnym memory sprawdzającym pamięć i spostrzegawczość 
graczy.
Stwierdził  również, że posiłkowanie się ceną w Rybniku – 10 zł, jest nieodpo-
wiednie, ponieważ nie ma w tej cenie worków na segregację, wywozu gruzu i 
tam stosuje się przy wpłatach 2-złotową prowizję.

Radny Bogdan Knopik stwierdził, że uważa, że wysokość stawki w naszej gminie 
dotyka każdego. Poinformował, że osobiście zna ludzi, którzy uważają, że ustawa  
w swojej intencji jest dobra, bo każdemu zależy, aby się pozbyć dzikich wysypisk. 
Stwierdził, że ustalenie kwoty, to nie jest koniec dyskusji na temat stawki. Uważa, że 
po nowelizacji ustawy należy do tego od nowa podejść. Nie wyobraża sobie tego, 
aby zostawić  ludzi  z jedna ustalona stawką.  Uważa,  że bardzo ważne jest,  aby  
w przyszłości mieć możliwość zróżnicowania stawki.

Przewodniczący Rady stwierdził, że również uważa, że należy podjąć ten temat. 
Wiedząc  jest  mieszkańców  zdeklarowanych,  to  po  pewnym  czasie  będziemy 
wiedzieli ile jest pieniędzy i jaki jest strumień tych opłat. 
Zwrócił  uwagę,  że  w  ramach  wypełniania  deklaracji,  to  jest  problem z  działkami 
niezamieszkałymi. 

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że działki niezamieszkałe, to 
te na których jest prowadzona działalność gospodarcza.

Sekretarz GiM wyjaśnił, że na ostatniej stronie deklaracji są objaśnienia.

Sołtys sołectwa Książenice Marek Szczech przedstawił stanowisko mieszkańców 
sołectwa  w  w/w  sprawie,  co  zostało  zawarte  w  podjętej,  na  Zebraniu  Wiejskim, 
uchwale (załącznik do protokołu). 

Burmistrz GiM stwierdził, że gospodarka odpadami to są koszty. Jeżeli to, co jest 
zawarte  w uchwale jest  spuentowane tym,  że stawka jest  za wysoka,  to poprosił 
Sołtysa  o  wyliczenie,  na  przykładzie  Książenic,  jaka  ta  stawka  miałaby  być. 
Stwierdził, że w przeciwieństwie do Sołtysa, uważa, że śmieci jest więcej. Stwierdził, 
że w takim przypadku nie wiadomo, kto ma rację.  Uważa,  że segregacja nie jest 
tańsza, ale co do jednego jest przekonany, że ten system, który działał do teraz był 
zły, ponieważ śmieci były wszędzie, np. w lesie. Zwrócił się do Sołtysa czy może mu 
zagwarantować, że mieszkaniec Książenic nie wywiózł śmieci do lasu. Tak daleko 
idąca uchwała podlega dyskusji. 

Sołtys  sołectwa Książenice Marek Szczech  stwierdził,  że jest  przedstawicielem 
mieszkańców a  nie  Burmistrza,  ponieważ  to  mieszkańcy  Go  wybrali  na  Sołtysa. 
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Wyjaśnił, że ma swoje obliczenia i jest w stanie obliczyć procentowo o ile odpadów 
będzie więcej czy mniej.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że gmina ma dostęp do da-
nych, ponieważ przez wiele lat prowadziła działalność z gospodarką odpadami, 
w przeciwieństwie do innych gmin, które muszą szacować koszty „na ślepo”.
Dostęp do danych jest na stronie internetowej. Podał przykład Pszczyny, gdzie 
taki sposób gospodarki odpadami prowadzili już od jakiegoś czasu, po przetargu, 
gdzie stawka wynosiła 9 zł, stawka wyszła ponad 9,80 zł i trzeba było przetarg 
odwołać.
Tutaj występuje głównie kwestia odpowiedzialności i nie zgodził się z Sołtysem, 
że  jest  to  jedna z  najwyższych  stawek w okolicy.  Następnie  wymienił  gminy, 
gdzie stawki są, albo takie same, albo zbliżone.

Sołtys sołectwa Książenice Marek Szczech stwierdził, że zapoznał się z dany-
mi umieszczonymi na stronie internetowej gminy, ale tamte dane są danymi syn-
tetycznymi a tutaj chodzi o analitykę. Stwierdził, że na pewno uderzy ta stawka 
w rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe. Poprosił, aby ten głos traktować jako 
stanowisko mieszkańców.

Burmistrz GiM zapytał Sołtysa czy wierzy, że w gminie są mieszkańcy, którzy 
nie generują śmieci. Poprosił, aby ze swoją wiedza do mieszkańców trafił i wyja-
śnił im, że gmina to jest Urząd, który na dzień dzisiejszy ma do wykonania zada-
nie. Jeżeli podejdziemy do tego emocjonalnie, to nie ma szans na porozumienie. 
Te wyliczenia są gwarancja uczciwości.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Raudner stwierdził,  że  po  tych  zmianach  będą  tacy 
mieszkańcy, którzy będą płacić więcej, tacy, co tyle samo i tacy, co mniej. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wpływ z tych opłat będzie kierowany na jedno 
konto bankowe i  za te pieniądze nie będzie wykonana żadna droga czy gabinet  
w  urzędzie,  ale  tylko  i  wyłącznie  na  utylizację  odpadów  wytworzonych  przez 
mieszkańców gminy.

Radny  Bogdan  Knopik poprosił,  aby  na  ulotkach  była  również  zamieszczona 
informacja o harmonogramie wywozu odpadów.

Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala  poinformował, 
że posiedzenie Komisji odbyło się 19 marca br.
Na  posiedzeniu  omówiono  materiały  na  sesję  oraz  wyznaczono  kolejny  zespół 
kontrolny,  który uda się  na kontrolę  w kwietniu.  W dniu 21 marca br.  odbyła  się 
kontrola w sołectwie Przegędza. Protokół jest w trakcie przygotowywania. 

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
radna Jolanta Szejka poinformowała, że  posiedzenie Komisji odbyło się 18 marca 
2013 r. 
Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie:
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- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2014 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki,

- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- zmiany  Uchwały  Nr  XXVI/331/12  z  dnia  12  grudnia  2012  r.  w  sprawie 

szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów.

Wyżej wymienione projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
Poinformowała,  że  brała  udział  wraz  z  Naczelnikiem  Wydziału  Funduszy 
Zewnętrznych Andrzejem Wącirz w Konferencji  Wojewódzkiej  dotyczącej  Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich  Województwa  Śląskiego  w  latach  2007-2013  oraz  nowej 
perspektywy na lata 2013-2020.
Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka-Nowak poinformowała, że w dniu 20 kwietnia br. 
w Gimnazjum 2 w Leszczynach odbędzie się Europejski Dzień Kobiet.
Poinformowano  również  Komisję  o  Jarmarku  Wielkanocnym,  który  odbędzie  się  
23 marca w Parku Leśnym w Leszczynach o godzinie 10.00.
Poinformowała  również,  że  został  rozstrzygnięty  konkurs  promujący 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze. 
Wśród najwyżej ocenionych aplikacji  znalazł się wniosek Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Bełk (wnioskodawca) i Fundacji Rzeczpospolita Rowerowa 
z siedzibą w Rybniku (partner) pn. "Narysuj trasę rowerową - społeczny portal 
planowania  sieci  tras  rowerowych  
w powiecie rybnickim i Mieście Rybnik".
Złożyła  gratulacje  dla  pań  zasłużonych  w  działalności  państwowej,  społecznej, 
zawodowej  i  charytatywnej,  które  otrzymały  medale  od  Prezydenta  RP a  w jego 
imieniu wręczył je Wicewojewoda Ślaski.
Sołtys  sołectwa  Szczejkowice  poinformował,  że  będzie  zgłaszał  Szczejkowice  do 
konkursu  Piękna  Wieś  Województwa  Śląskiego,  w  kategorii  najlepsze 
przedsięwzięcie Województwa Śląskiego.
Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.
Na tym posiedzenie zakończono..

3)  Komisja  Zdrowia,  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  –  Przewodniczący  radny 
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 19 marca 2013 r.

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Marian  Uherek omówił  temat 
dalszego funkcjonowania przejętego przez gminę budynku przy ulicy Ks. Pojdy 
w Leszczynach, byłego Domu Samotnej Matki.

Komisja  jednogłośnie  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza  
o  znalezienie  środków  finansowych  na  remont  budynku  przy  ulicy  Ks.  Pojdy  
w Leszczynach, który docelowo ma spełniać funkcję mieszkań chronionych.
Następnie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek omówiła sprawoz-
danie z działalności ośrodka pomocy społecznej za 2012 rok.
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.
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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,  odbyła  się  w  siedzibie  MOSiR-u. 
Komisja  zapoznała  się  z  planowanymi  inwestycjami  remontu  krytej  pływalni  
i  kąpieliska.  Komisja  zapoznała  się  również  z  postępami  robót  hali  edukacyjno-
kulturalnego w Czerwionce-Leszczynach.

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że  posiedzenie Komisji odbyło się 
18 marca 2013 r.  
Komisje zapoznała się z branżowymi projektami uchwał ujętych w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, do których nie zgłoszono uwag.
Członkowie  Komisji  omówili  temat  dotyczący  stanu  dróg  gruntowych  po  zimie, 
na terenie Gminy i Miasta.
Dyrektor ZDiSK poinformował, że dokonano wstępnego przeglądu dróg gruntowych, 
najwięcej  jest  ich  w  Dębieńsku,  Czuchowie  i  Książenicach.  Prowadzone  na  tym 
etapie prace polegają jedynie na utrzymaniu przejazdu dla mieszkańców. Właściwe 
remonty rozpoczną się w chwili, kiedy pozwoli na to pogoda.
Podjęto następujące wnioski:

1) ustawić znak ograniczenia do 3,5 tony na ul.  Rybnickiej  (od chłodni  aż do 
Czuchowa),

2) zwrócono  się  do  ZDiSK  o  zorganizowanie  objazdu  dróg  i  chodników 
z udziałem członków Komisji.

Przewodniczący Zarządu dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zapytał 
czy wniosek dotyczący remontu ulicy Przemysłowej został przesłany do Starostwa 
Powiatowego w Rybniku.

Przewodniczący  Komisji  wyjaśnił,  że  członkowie  Komisji  nie  głosowali  tych 
wniosków.

6)  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 
się 19 marca 2013 r. 
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Z-ca Komendanta Komisariatu Policji przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 
i  porządku  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  działalności 
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w roku 2013.
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 marca 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. 
Przedstawiono sprawozdanie z opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach: „Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku” 
w zakresie dotyczącym obszaru Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny .
W  sprawach  bieżących  poruszano  kwestie  dotyczące:  możliwości  rozpoczęcia 
realizacji dalszej kanalizacji gminy, problemu likwidacji dzikich wysypisk po 1 lipca 
br., uporządkowania terenu przy wjeździe na autostradę w Stanowicach.

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 20 marca 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,

2) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

W sprawach bieżących omówiono sprawy związane z odbiorem odpadów po 1lipca 
br. oraz formy płatności, m.in. możliwości inkasa w sołectwach.
Następnie została omówiona sprawa zwiększenia środków na imprezy w sołectwach
Oraz zwiększenie środków na remont budynku przy ulicy Ks. Pojdy w Leszczynach, 
gdzie  mają  powstać  mieszkania  chronione.  Poruszony  został  również  temat 
finansowania  budowy  Przedszkola  w  Bełku.  Na  posiedzeniu  Komisji  nie  podjęto 
żadnych wniosków.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – Prze-
wodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu się 
nie odbyło. 

10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu 
Autonomii  Śląska – Przewodniczący radny Bernard Strzoda poinformował,  że 
posiedzenia Klubu odbyły się 26 lutego br. i kolejne 14 marca. 
Na  posiedzeniu  w  dniu  26  lutego  tematem  posiedzenia  było  omówienie  spraw 
wewnętrznych Klubu jak również współpracy z Powiatem Rybnickim.
Na posiedzeniu w dniu 14 marca tematem posiedzenia było omówienie materiałów 
na  sesję  oraz  sprawy  bieżące.  Klub  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  
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w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2014 
rok środków stanowiących fundusz sołecki.

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

1. pisma Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
sesji dodatkowych projektów uchwał, 

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:

- inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- zmiany Uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów,

3. do wiadomości pismo skierowane do Burmistrza przez spółkę Sanit w sprawie 
zawarcia ugody,

Przewodniczący  Rady  pogratulował  wszystkim  uczestniczącym  
i reprezentującym Radę na Turnieju Siatkówki i życzył im dalszych sukcesów.

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podał  pod  głosowanie  wniosek,  aby  nie 
odczytywać  treści  projektów uchwał,  tylko  zgłaszać  wnioski  lub  w  przypadku  ich 
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał 
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
                                     
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” przy 19 głosach „za”- głosowało 19 Radnych.

1)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, uwag nie zgłoszono.
 
Uchwała Nr XXX/382/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 
2012  rok,  została  przyjęta  17  głosami  „za”  i  2  „wstrzymującymi”  –  głosowało  19 
Radnych.

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

Uchwała Nr XXX/383/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  17  głosami  „za”  
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 19 Radnych.
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 3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 
będących  podstawą  kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  na  2013  r.  dla  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXX/384/13  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2013 r. dla 
Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-Leszczynach,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.

4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy  i  miasta  na  2014  rok  środków  stanowiących  fundusz  sołecki, uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XXX/385/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy i miasta na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki, została przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych

5) Do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXX/386/13  w  sprawie inkasa  podatku  od  nieruchomości,  podatku 
rolnego i podatku leśnego, została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 19 Radnych.

6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/12 z dnia 12 grudnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXX/387/13 w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXVI/331/12  z  dnia  12 
grudnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług  
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 
Radnych.

7) Dyrektor Osrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek omówiła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-
-Leszczynach” Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany do realizacji w ramach 
projektu  systemowego  „OPS  i  Twoja  aktywność  ku  integracji”  współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 
VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do niniejszego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXX/388/13 w sprawie przyjęcia i  wdrożenia przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Czerwionce-Leszczynach”  Programu  Aktywności  Lokalnej” 
przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność 
ku integracji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu  Społecznego  Priorytet  VII  Poddziałanie  7.1.1  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
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8)  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Marian  Uherek  omówił  projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości grun-
towej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
tej umowy. Do niniejszego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXX/389/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nie-
ruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy, została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 19 Radnych.

9)  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Marian  Uherek  omówił  projekt 
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  nieruchomości 
gruntowej  na  czas  nieoznaczony  oraz  na  odstąpienie  od  przetargowego  trybu 
zawarcia tej umowy. Do niniejszego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXX/390/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nie-
ruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
 
10)  Pełnomocnik  ds.  PRiG  Grzegorz  Wolnik  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie 
przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n.: „Projekt budowy chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów” oraz „Projekt budowy chodnika 
w ciągu drogi  wojewódzkiej  nr  924 w miejscowości  Szczejkowice.  Do niniejszego 
projektu uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXX/391/13 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n.: 
„Projekt  budowy  chodnika  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  924  w  miejscowości 
Czuchów”  oraz  „Projekt  budowy  chodnika  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  924  
w  miejscowości  Szczejkowice,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało  19 
Radnych
 
11)  Do  projektu  uchwały  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  XXX/392/13 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu 
Śląskiemu  reprezentowanemu  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, została przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.

Radny Ryszard  Bluszcz podziękował  za  przedstawienie  w/w  projektów uchwał  
w sprawie budowy chodników i radnym Rady Miejskiej za ich przyjęcie.

Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok.
Wszyscy radni otrzymali materiały dotyczące w/w tematu przed sesją i omówili je na 
komisjach branżowych.
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Ad. 8
Wszyscy radni  przed sesją otrzymali  informację o działalności Straży Miejskiej  za 
okres od 16.02.2013 r. do 21.03.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 9 i 10
Radny Waldemar Mitura zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Straży Miejskiej 
o likwidację dzikiego wysypiska na Osiedlu Południe w dz. Leszczyny Osiedle oraz 
patrolowanie tego terenu, 

Odniósł się do odpowiedzi a interpelację z poprzedniego miesiąca w sprawie roz-
dania odznaczeń dla zasłużonych gminie. Stwierdził, że odpowiedź Go satysfak-
cjonuje. Zaproponował, aby radni mający propozycje osób zasłużonych powinni 
również je zgłosić do odznaczeń.

Następnie odniósł  się  do interpelacji  w sprawie ścieżko-chodnika przy ulicy Armii 
Krajowej i oświetlenia chodnika od targowiska do marketu Intermarche.
Zwrócił się do Z-cy Burmistrza Raudnera twierdząc, że nie można odłożyć sprawy 
oświetlenia do 2014 roku, gdyż zagrożenie na tym chodniku istnieje.

Burmistrz  GiM  uważa,  że  wszystkie  zadania,  które  można  zrealizować  
w  oparciu  o  środki  zewnętrzne,  bezwzględnie  trzeba  realizować,  w  związku  
z tym perspektywa 2014 plus jest szansa dla naszej gminy. Gdyby cofnąć się wstecz 
i policzyć wszystko to, co dotyczy gminy jako beneficjenta środków zewnętrznych, to 
tylko dzięki tym pieniądzom wizerunek gminy się zmienił. Jeżeli można poczekać na 
większe  zadania,  to  prosi  o  cierpliwość.  Wszystkie  zadania  w oparciu  o  gminne 
środki,  to  będzie  procedowane  na  kolejnych  sesjach.  Zadanie  trzeba  określić, 
wycenić i  wybrać. Wybierać będzie Rada Miejska. Przypomniał,  że dz. Leszczyny 
Osiedle  czeka  globalny  plan  chodników  i  parkingów,  które  trzeba  zaplanować  
i wykonać. Po znalezieniu środków i zaplanowaniu zadania, zostanie ono wykonane.
Postara się, aby w perspektywie roku 2014 zadanie to zostało zrealizowane.
Zadanie ścieżko-chodnika jest zadaniem powiatu a gmina taki element posiada jedy-
nie w zagospodarowaniu gminy. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz zwrócił się 
kolejny raz  z  wnioskiem o utwardzenie i  odwodnienie  ulicy bocznej  Furgała  oraz 
określenie terminu i  sposobu realizacji  zadania oraz o wyprostowanie lampy przy 
ulicy Jana Pawła II obok marketu Biedronka.

Odniósł się do tematu ciągu pieszo rowerowego przy ulicy armii Krajowej. Rów-
nież uważa, że to zadanie należałoby wykonać wspólnie i poinformował, że taki 
wniosek został przez Niego zgłoszony na Komisji Drogownictwa i wszyscy człon-
kowie jednogłośnie ten wniosek poparli. Na pewno nie będzie to ciąg pieszo ro-
werowy, ponieważ Powiat nie buduje ścieżek rowerowych. Nie zgadza się rów-
nież ze stwierdzeniem, że jest to wyłącznie zadanie powiatowe., gdyż jest to re-
alizacja ruchu drogowego i ma charakter gminny a nie ponadgminny. Poinformo-
wał, że ze strony Powiatu jest jak największa wola, aby wykonać pobocze o od-
powiedniej szerokości, by piesi i rowery mogły się tym ciągiem poruszać. 

Burmistrz  GiM stwierdził,  że  nie  chce  dyskutować  na  temat,  co  ma  realizować 
gmina.  Istnieje  przyjęta  umowa,  że  przy  zadaniach  powiatowych  a  ważnych  dla 
mieszkańców gminy, gmina dokłada się do realizacji zadania w 50%. Byłoby idealnie, 
gdyby  Powiat  to  uszanował  i  jeżeli  chcemy  zrealizować  zadanie  ciągu  pieszo-
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jezdnego, należałoby porozmawiać. Jeżeli będzie możliwość pozyskania na ten cel 
środków zewnętrznych, to prawdopodobnie środki znajdą się na ten cel.

Poinformował,  że zadanie boczna Furgała jest  w planach ZDiSK-u. Będzie to 
droga tzw. śladowa. O jakości tej drogi mogą decydować również mieszkańcy, je-
żeli zaangażowaliby swoje siły w budowę wjazdów do posesji. Poprosił Dyrektora 
ZDiSK o wyprostowanie wcześniej wspomnianej lampy.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz  wyjaśnił, 
że ustosunkował  się do wniosku.  Poruszył  temat informowania Przewodniczących 
Rad o terminie sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poruszył  temat Izby Tradycji.  Stwierdził, że należałoby się 
zastanowić  nad  przeniesieniem  zbiorów  do  Zespołu  Szkół  w  Czerwionce-
Leszczynach, gdzie odradza się górnictwo i z tych dóbr mogłaby korzystać młodzież.

Radny Ryszard Jonderko zapytał czy wiadomo, kiedy będzie remontowany dalszy 
ciąg drogi 925.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że zostało wystosowane pi-
smo w tym zakresie do Województwa, argumentując to tym, że ta droga należy 
do najgorszych w Województwie. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi, jeżeli w dalszym 
ciągu jej nie będzie, poinformował, że będzie składał interpelacje na sesji sejmi-
ku.

Radny Henryk Dyrbuś poruszył temat złej jakości węgla kupowanego od kopal-
ni Szczygłowice i Knurów.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że obywatel ma prawo złożenia 
reklamacji za towar.

Radny Marek Paluch ponowił wniosek o podjecie działań w kierunku remontu drogi 
wojewódzkiej nr 924 w Dzielnicy Czerwionka Centrum.

Pełnomocnik  ds.  PRiG Grzegorz  Wolnik  poinformował,  że sytuacja  budżetowa 
Województwa  jest  katastrofalna,  w  związku  z  tym  nie  jest  w  stanie  wywalczyć 
środków. Poinformował również, że budżet Województwa będzie obcięty o 10%, więc 
w tym roku, oprócz tego, co już jest zaplanowane.

Burmistrz  GiM poprosił,  aby  zauważyć,  że  wzdłuż  ulicy  3  Maja  są  prowadzone 
określone inwestycje

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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