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

w dniu 9 maja 2013 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach 
 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXI 
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 19 radnych. 
Nieobecni byli radny Marek Paluch i Grzegorz Wolny. 
 
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza G i M o wprowadzenie do 
porządku obrad następujących projektów uchwał: 
  

1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, 
 
W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji „jednogłośnie” 
– głosowało 17 Radnych 
 
2. przystąpienie do programu realizowanego z funduszy zewnętrznych 

przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Diagnoza potencjału 
rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 
na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. 

 

W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji „jednogłośnie” 

– głosowało 17 Radnych 
 

Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza G i M o wycofanie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 
części nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 
 

W/w projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji „jednogłośnie” – 

głosowało 17 Radnych 
 
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o dokonanie autopoprawek 
w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2013, 
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Ad. 2 

Protokół Nr XXX/13 z sesji w dniu 26 marca 2013 r. został przyjęty 16 głosami „za”  
i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 17 Radnych. 
 
Ad. 3  
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie 26 marca do 9 maja 2013 roku 
przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
Poinformował, że ściągalność stawek dla Rejonowych Spółek Wodnych  
w Czerwionce-Leszczynach wynosi blisko 100%. 
Poinformował również, że droga nr 925 znalazła się w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Śląskiego.  
Poinformował, że 7 maja br. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących gospodarowania 
odpadami. Została złożona tylko jedna oferta firmy KOMART. Obecnie ma miejsce 
ocena oferty. Nie mając jeszcze informacji o dwóch składnikach, nie można mówić  
o cenie jednostkowej. Te składniki to ilość złożonych deklaracji oraz ilość ton  
odpadów od 1 lipca br. 
Podziękował pani Katarzynie Grzegorzek za opiekę i prowadzenie zespołu 
„ZYGZAK”. 
Pogratulował laureatce konkursu Sołtys Roku 2012 radnej Jolancie Szejka. 
Wręczenie wyróżnienia odbędzie się 7 czerwca br. w Warszawie. 
 
Radna Jolanta Szejka podziękowała i stwierdziła, że jest to wspólny sukces. 

Podziękowała wszystkim za współpracę. 
 
Przewodniczący Rady złożył również najserdeczniejsze gratulacje w imieniu 
radnych Rady Miejskiej. 
 
Radny Stanisław Breza podziękował Burmistrzowi za podjęcie decyzji remontu 

Ośrodka Zdrowia w Stanowicach. Podziękowania skierował również do całej Rady, 
która umożliwiła finansowanie projektu. Poinformował, że wyposażenie parteru 
sfinansowali lekarze zaś piętro, gdzie będzie urzędował Sołtys i Koło Gospodyń 
Wiejskich sfinansowała gmina. 
 

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 7 maja br. 
Poinformował, że rozpoczęto prace nad opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny za rok 2012. następne spotkanie w tej sprawie zaplanowano 

na 22 maja br. 

Zgodnie z planem pracy Komisja odbyła kontrolę w Zespole Szkół Nr 3  

w Czerwionce-Leszczynach. W protokole pokontrolnym nie sformułowano wniosków. 

 

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 

radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 6 maja 

2013 r.  

Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie: 
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- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

(2 nieruchomości w obr. Leszczyny oraz 1 nieruchomość w obr. Dębieńsko), 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego 

pokrycia dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny uczęszczające do Punktu Przedszkolnego „Tęczowe” w Żorach przy 
a. Zjednoczonej Europy 20. 

- zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

 
Wyżej wymienione projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie. 
W sprawach bieżących omówiono III Europejski Dzień Kobiet Kół Gospodyń 
Wiejskich powiatu rybnickiego, następnie omówiono V Ogólnopolski Festiwal 
Mażoretek. 
Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka-Nowak poinformowała o przygotowaniach 
ogólnopolskiej kampanii promocyjnej gminy oraz poinformowała o pierwszym pikniku 
siatkarskim na terenie naszej gminy, który ma się odbyć w dniach 8-9 czerwca br. 
Będzie to turniej piłki siatkowej plażowej w kategorii Mistrzostw Śląska. 
Poinformowała również, że na terenie naszej gminy 7 lipca br. odbędzie się koncert 
Lata z Radiem. 
Radny Grzegorz Wolny omówił organizację Festiwalu Around the Rock, który 
odbędzie się 15 czerwca w Parku Furgała. 
Sołtys Szczejkowic zaprosił wszystkich na urodziny Szczejkowic, które odbędą się  
w ramach pikniku 19 maja od godziny 17.00. 
Przewodnicząca Komisji zaprosiła wszystkich chętnych do uczestnictwa w festynie 
charytatywnym na rzecz chorych dzieci w Bełku, który odbędzie się 19 maja od 
godziny 15.30 na Placu Słonecznym. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z Fundacją Rzeczpospolita Rowerowa 
zostało wyróżnione i 21 maja wyjeżdżają do Warszawy za wygrany konkurs. 
Poinformowała również, że 1 czerwca odbędzie się Gala rock’n’roll – a  
w Bełku. 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek poinformowała, że  
w czerwcu br. odbędzie się Kongres w Świdnicy. 
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 7 maja 2013 r. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek omówiła Ocenę zasobów 
pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Następnie odczytałem w imieniu Komisji Zdrowia Rodziny i Polityki Społecznej 
podziękowania skierowane do wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwionce-Leszczynach za trud włożony w ich pracę. 
Na posiedzeniu Komisja 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 8 maja 2013 roku. 
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Komisja szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2012 Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania oraz projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia 
dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające do Punktu Przedszkolnego „Tęczowe” w Żorach przy al. Zjednoczonej 
Europy 20. 
W sprawach bieżących Komisja przyjęła informację na temat przebiegu naboru dzieci 
do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014. 
Ze wstępnych wyliczeń wynika, że ok. 418 dzieci nie znalazło miejsca w przedszkolu. 
Komisja pozytywnie przyjęła informację, że prawdopodobnie zostaną utworzone 2 
dodatkowe oddziały. 
Ponadto Komisja przyjęła harmonogram remontów i inwestycji na obiektach 
sportowych w gminie na lata 2013-2020. Harmonogram obejmuje 18 zadań i Komisja 
ma nadzieję, że w ramach środków zadania będą na bieżąco realizowane. 
Jednym z bardzo ważnych zadań w tym obszarze jest budowa studni głębinowych. 
Komisja podjęła wniosek o przygotowaniu harmonogramu inwestycji i remontów 
sportowych obiektów przyszkolnych w oparciu o środki unijne. 
Poinformował również, że objazd obiektów przyszkolnych odbędzie się w czerwcu br. 
 
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 6 
maja 2013 r.   
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał, ujętymi w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, do których nie zgłoszono uwag. 
 
Członkowie Komisji omówili propozycje zadań do realizacji przy drogach 
powiatowych, w ramach współfinansowania z Powiatem. Zapoznano się z pismem 
Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady 
Powiatu w Rybniku dot. utwardzenia pobocza ul. Armii Krajowej, która popiera idee 
wykonania takiego zadania. Zwracano uwagę na potrzebę wykonania odcinka 
chodnika przy ul. Ks. Pojdy w kierunku stacji benzynowej w Leszczynach. Zgłaszano 
miejsca, gdzie jest potrzeba zabudowania dodatkowych punktów świetlnych oraz 
naprawy dróg.  
Podjęto następujące wnioski: 

1) poszukać w budżecie gminy środków na realizację utwardzenia pobocza ulicy 

Armii Krajowej, 

2) w ramach zadań realizowanych przy współfinansowaniu z Powiatem 

zaproponowano aby dokończyć realizację budowy chodnika przy ul. Wiejskiej 

w Palowicach, 

3) zwrócono się o skierowanie zapytania do Zarządu Dróg Powiatowych o koszty 

realizacji odcinka chodnika przy ul. Ks. Pojdy w kierunku stacji benzynowej     

w Leszczynach a  następnie zwołanie spotkania  z udziałem administratora 

drogi i właściciela terenu, w celu ustalenia sposobu realizacji oraz partycypacji 

w kosztach zadania.  

 
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 

się 7 maja 2013 r.  
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Przy udziale Prezesa Ogrodów Działkowych w Czerwionce omówiono sprawy dot. 
zakazu palenia odpadów na terenie ogrodów działowych.  
Ustalono, że Komendant Straży Miejskiej wystąpi do Prezesów Ogrodów 
Działkowych z  pismem informującym o zakazie palenia , które zostanie umieszczone 
na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo przy wejściu na ogrody zostaną ustawione duże 
tablice informujące o całkowitym zakazie palenie.  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał, na posiedzeniach innych 

Komisji branżowych w których brali udział. 

Do treści projektów uwag nie zgłoszono.  

W sprawach bieżących podjęto wnioski: 

- o uporządkowanie przystanku w Stanowicach, przy rondzie, przy zjeździe                   

z autostrady, 

-  naprawa studzienek na ul. Furgoła obok banku. 

Zgłoszono kolejny monit w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie banku ING 

przy ul. Furgoła w Czerwionce. 

 
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 6 maja 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.  
Omówiono sprawy związane z wdrażaniem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uzyskano 
informacje na temat liczby złożonych deklaracji (75-80%). Kolejny etap to jest 
utworzenia bazy danych i wprowadzenie danych z deklaracji. Pod koniec maja 
będzie można określić konkretną liczbę osób zadeklarowanych.  
W sprawach bieżących poruszano kwestie dotyczące: 

 nowego miejsca zgłoszeń szkód łowieckich – Koła Łowieckiego „Raróg”, 

 braku realizacji zgłoszeń dotyczących uporządkowania terenu Kanetowca                 
w Przegędzy (usunięcie tablic, naprawa ławek), 

 informacja nt. przebiegu finału Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu 
Plastycznego, 

Podjęto wniosek aby podjąć rozmowy z ZOWEREM aby przy okazji rekultywacji 
terenu w Dębieńsku zrobić drogę przeciwpożarową w tym rejonie.   
 
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 

poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 8 maja 2013 r.  
Komisja zapoznała się z projektami 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,  
3) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012, 
4) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej  
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012, 

Powyższe projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. 
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Następnie Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012 oraz z informacją o stanie mienia Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W/w sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję. 
W sprawach bieżących została przedstawiona sprawa przetargu na wywóz odpadów 
komunalnych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 maja br. 
Burmistrz poinformował, że złoży wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 
komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  
w Czerwionce-Leszczynach oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy. 
  
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – 
Przewodniczący Klubu radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu 
odbyło się 7 maja br..  
W spotkaniu wzięli udział Sekretarz GiM oraz Skarbnik GiM. Omówiono projekty 
uchwał na sesję Rady Miejskiej. 10 kwietnia br. członkowie Klubu wzięli udział we 
mszy świętej upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej, msza odbyła się  
w Kościele p.w. Św. Józefa w Czerwionce. Złożono wieniec pod pomnikiem ofiar 
Katynia i osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. 3 maja br. członkowie Klubu 
uczestniczyli we mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Andrzeja 
Boboli w Leszczynach. Członkowie Klubu wzięli udział w spotkaniu z Klubem 
Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w Rybniku Kamieniu. Członkowie Klubu 
Prawo i Sprawiedliwość brali czynny udział w kampanii wyborczej w wyborach 
uzupełniających do Senatu RP.  
 
 
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu 
Autonomii Śląska – Przewodniczący radny Bernard Strzoda poinformował, że 

posiedzenie Klubu odbyło się 8 maja br. 
Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję RM. I sprawy bieżące. 
Odnośnie materiałów na sesję w kwestii powołania doraźnej Komisji Statutowej, Klub 
Radnych proponuje na członków tej Komisji radną Stefanię Szyp i radnego 
Stanisława Brezę. Do pozostałych projektów uchwał Klub Radnych nie zgłosił uwag. 
W sprawach bieżących nie podjęto żadnych uchwał. 
 
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. sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, 

3. pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik” dot. nowego sposobu odpadów 

komunalnych, 
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4. pismo Prokuratury Rejonowej w Rybniku zawierające wniosek o zmianę 
uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

5. pismo mieszkańców ul. Cichej w Dębieńsku dot. remontu drogi, 

6. do wiadomości pismo właścicieli działek przy ul. Szkolnej w Stanowicach dot. 
rozwiązania gospodarki wodnej w tym rejonie. 

 
Pisma te zostaną przekazane na kolejne posiedzenia komisji branżowych. 
 
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 XXXI/393/13 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 XXXI/394/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 
19 Radnych. 
 
3) Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, uwag nie 
zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/395/13 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 
 
4) Radni Rady Miejskiej „jednogłośnie” przyjęli 3-osobowy skład Komisji Statutowej. 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wcześniej przez 
Przewodniczącego Klubu Bernarda Strzodę zgłoszone zostały 2 kandydatury do 
składu Komisji Statutowej, a mianowicie radna Stefania Szyp oraz Stanisław Breza. 
Zaś Przewodniczący Klubu Wspólnota Samorządowa Prawo i Sprawiedliwość radny 
Leszek Salamon zaproponował kandydaturę radnego Waldemara Mitury. 
 
Radni Przyjęli kandydaturę radnej Stefanii Szyp „jednogłośnie” – głosowało 19 
Radnych. 
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Radni przyjęli kandydaturę radnego Stanisława Brezy 18 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym” – głosowało 19 Radnych. 
 
Radni przyjęli kandydaturę radnego Waldemara Mitury 18 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym” – głosowało 19 Radnych.  
 
Uchwała Nr XXXI/396/13 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej, 

została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych 
 
5) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012, 
uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/397/13 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012, 
została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 19 Radnych. 
 
6) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012, uwag nie 
zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/398/13 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012, została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 
 
7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2013 roku, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/399/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2013 roku, została przyjęta 18 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym” – głosowało 19 Radnych. 
 
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (obr. Leszczyny), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/400/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (obr. Leszczyny), została przyjęta „jednogłośnie”– 
głosowało 19 Radnych. 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (obr. Leszczyny), uwag nie zgłoszono 
 
Uchwała Nr XXXI/401/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (obr. Leszczyny), została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 19 Radnych. 
  

10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (obr. Dębieńsko), uwag nie zgłoszono 
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Uchwała Nr XXXI/402/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (obr. Dębieńsko), została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 19 Radnych 
  

11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Miastem Żory dotyczącego pokrycia dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Punktu Przedszkolnego 
„Tęczowe” w Żorach przy al. Zjednoczonej Europy 20, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/403/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Miastem Żory dotyczącego pokrycia dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Punktu Przedszkolnego 
„Tęczowe” w Żorach przy al. Zjednoczonej Europy 20, została przyjęta „jednogłośnie” 
– głosowało 19 Radnych. 
 
12) Do projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXI/404/13 w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 
13) Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek omówiła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu. 
 
Radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił się z prośbą, aby dopilnować, żeby środki 

przekazane zostały na konkretny projekt związany ze wpieraniem osób 
niepełnosprawnych a nie tak, jak to było w poprzednim roku, że środki te zostały 
przekazane na organizację Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że  
z tego, co jej wiadomo, Starostwo Powiatowe w Rybniku ogłosi konkurs dla 
organizacji pozarządowych na zadania w zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych. Stąd zmiana tej uchwały. 
 
Uchwała Nr XXXI/405/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Rybnickiemu, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 
 
14) Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik omówił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego 
obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie 
subregionu zachodniego województwa śląskiego. 
 
Radny Józef Szczekała zapytał czy nie warto użyć zapisu, przy okazji 
podejmowania tej uchwały, aby wszystkie te gminy ponowiły żądanie, aby przejazd 
autostradą A1 był bezpłatny dla mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
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Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik stwierdził, że jest to trafna uwaga na 

przyszłość. 
 
Burmistrz GiM poprosił, aby zwrócić uwagę, jakie emocje są przy okazji uchwały. 
Jest to ważny sygnał, ponieważ od ponad 6 lat obserwuje, że większość 
samorządów widzi tylko własne interesy. Uważa, że jeżeli Rada przyjmie tą uchwałę, 
to jest to sygnał, że o pewnych kwestiach można mówić ponad lokalnie. 
Nas w tym wszystkim powinien reprezentować Subregion Zachodni, który wszystkie 
gminy reprezentuje. Obserwuje wyścig o przywództwo w Subregionie, aniżeli chęć 
reprezentowania wszystkich gmin.  
 
Uchwała Nr XXXI/406/13 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu  
pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego 
wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego, 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 
 
Ad. 7 

Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za 
okres od 22.03.2013 r. do 30.04.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 8 i 9 
Radny Waldemar Mitura odniósł się do poprzedniej sesji, gdzie złożył wniosek  
w sprawie wykonania oświetlenia na odcinku od targowiska do marketu Intermarche 
w Leszczynach. Wyjaśnił, że zmienił taktykę i zebrał 935 podpisów mieszkańców 
Leszczyn Osiedla, którzy również uważają, że wnioskowane oświetlenie jest tam 
potrzebne dla ich bezpieczeństwa. Następnie wręczył wniosek wraz z podpisami 
mieszkańców. 
 
Burmistrz GiM stwierdził, że zna metody, jak można zaskarbić sobie sympatię 

wyborców. Pogratulował radnemu Miturze i stwierdził, że uważa, że oświetlenie 
będzie wykonane i tym sposobem radny zasiądzie w Radzie na przyszłą kadencję. 
Przypomniał o termomodernizacji budynków w dzielnicy Leszczyny Osiedle, w tym 
przypadku nikomu nie przyszło do głowy, aby podziękować. Stwierdził, że radny 
Waldemar Mitura posiada ten luksus, że może głosować przeciwko budżetowi. Ten, 
kto głosuje za budżetem może być rozliczany. 
Poprosił Radę Miejską, aby konstrukcyjnie patrzyła, co jest związane  
z potrzebami mieszkańców. 
 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że miedzy innymi mieszkańcy Leszczyn 

głosowali na Burmistrza w 2007 roku w konkursie Dziennika Zachodniego na 
najlepszego Burmistrza Roku. Stwierdził, że rewitalizacja była a teraz są inne 
problemy do rozwiązania. Sprawa oświetlenia chodnika ciągnie się już od lat.  
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik stwierdził, że od ilości zebranych 

podpisów nie przybywa pieniędzy w budżecie. Kwota w budżecie na oświetlenie  
i instalację oświetleniową jest taka a nie inna. Zima w tym roku była ostra. Wydatki  
w tym roku na oświetlenie są o wiele wyższe niż w latach ubiegłych. Poprosił, aby 
zadania z oświetleniem przesunąć na jesień i zobaczyć, jak wtedy będzie wyglądała 
sprawa budżetu. Rozumie, że w tym momencie jest presja i nacisk na Radę oraz 
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zapewnienie sobie popularności, co jest naturalne, ale niestety nie ma funduszy  
i poprosił, aby to zrozumieć. 
 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że niedawno na sesji podejmował temat lamp, 
które zostały umieszczone na terenie dzielnicy Leszczyny Osiedle bez konsultacji  
z Radą Dzielnicy, która najlepiej wie, gdzie takie oświetlenie jest potrzebne.  
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik stwierdził, że może należy wrócić do tego 
czy nie należy przestawić lamp, co nie jest problemem. W przyszłym roku też trzeba 
będzie wybierać pomiędzy różnymi zadaniami. 
 

Przewodniczący Rady stwierdził, że rozumie, że problemy bezpieczeństwa są 
bardzo ważne a szczególnie problemy dróg. Podał przykład ulicy Cichej  
w Dębieńsku. W związku, z czym w imieniu mieszkańców Dębieńska zwrócił się  
z wnioskiem o remont nawierzchni asfaltowej ulicy Borowej i Strzelczyka.  
 

Radny Stanisław Breza podziękował Dyrektorowi ZDiSK Piotrowi Łuc oraz 

Kazimierzowi Skucie za odebranie śmieci, które zostały zebrane przez dzieci  
w Sołectwie Stanowice z okazji Dnia Ziemi. Również podziękował za uprzątniecie 
śmieci przy nielegalnym parkingu przy zjeździe z autostrady A1.Złożył również 
wniosek o zwiększenie środków w budżecie na rok 2014 na remonty dróg i ich 
odwodnienie oraz o wykonanie (naprawa) przepustu przy zjeździe  
z ulicy Żorskiej na ulicę Leśną w Sołectwie Stanowice. 
 
Radny Ryszard Jonderko złożył wnioski o doświetlenie ulicy Piaskowej w Sołectwie 

Przegędza (wykonanie 1 punktu świetlnego przy odgałęzieniu w kierunku boiska),  
wykonanie dalszego etapu odwodnienia ulicy Dworcowej i Powstańców oraz  
o budowę chodnika łączącego ulicę Leszczyńską z drogą wojewódzką nr 925. 
 

Radny Henryk Dyrbuś zwrócił się z wnioskiem, aby na terenie placu zabaw  
w Sołectwie Przepędza usunąć suche konary drzew, wymienić piasek  
w piaskownicy oraz wykonać przegląd stanu urządzeń zabawowych. 
Poinformował, że przy ulicy Mikołowskiej będą umieszczone ekrany.  
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zwrócił się  

z zapytaniem, czy Straż Miejska prowadzi program oznakowania rowerów na terenie 
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Zwrócił się również do Burmistrza  
z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości, przy okazji tworzenia okręgów wyborczych, 
włączenia całej ulicy Młyńskiej, ulicy Przemysłowej i ulicy Górniczej do okręgu 
wyborczego Czuchów.  
Zapytał, jakie są plany, co do budynku przyległego do hotelu czynszowego, gdzie 
mieściła się stołówka hotelowa (niebezpieczeństwo dla osób postronnych). 
Zwrócił się z prośbą o pozimowe uporządkowanie poboczy dróg i złożył zapytanie  
o dodatkowe informacje na temat stacji monitoringu do pomiaru poziomu emisji 
niebezpiecznych związków przez Koksownię Dębieńsko. 
Poprosił o odpowiedź na w/w wnioski. 
 

Burmistrz GiM stwierdził, że fakt zmiany przynależności do Dzielnicy są 

spowodowane Ordynacją Wyborczą. Okręgi jednomandatowe dają to, że będzie 
możliwość wyboru swojego przedstawiciela w poszczególnych okręgach wyborczych. 
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Jeżeli obszar, który prawnie nie należy nie należy do danego obszaru  
a sentymentalnie należy, to jest to tzw. obszar stracony. Sam fakt zmiany granicy nie 
znaczy, że będą środki finansowe na załatwienie tych spraw. Uważa, że tym 
tematem powinna zająć się Dzielnica Czerwionka Centrum. Jeżeli są oddolne 
potrzeby, to należy się tym tematem zająć. Przypomniał, kiedy Sekretarz GiM 
przedstawiał sprawę podziału gminy na okręgi wyborcze. Stwierdził, że jego rola 
polegała na tym, że jedynie stwierdził, że granice są okrągłe i tak jest dobrze. Nie 
myślał w żaden sposób o tym, że zrodzi to problemy w Czuchowie. Żaden 
mieszkaniec Czuchowa nie przyszedł i nie zwrócił Mu na to uwagi. Jeżeli natomiast 
zgłasza to Przewodniczący Zarządu, to należy się nad tym problemem pochylić. 
Poinformował, że zostaną sporządzone odpowiedzi na wnioski w formie pisemnej. 
 
Radny Bernard Strzoda podziękował za plany realizacji chodnika przy ulicy 

Wiejskiej w Palowicach oraz zwrócił się z zapytaniem o udzielenie informacji  
o przyczyny zaprzestania remontu zamku w Palowicach. 
 
 

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 
Marek Profaska 

       
 

 


