Protokół Nr XXXIII /13
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 06 września 2013 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno - Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXIII
sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał wszystkich
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Radnych, Pełnomocnika Burmistrza, Sekretarza,
Skarbnika Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, pracowników
Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady zwrócił się do wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci
zmarłego w miesiącu sierpniu radnego poprzedniej kadencji Alojza Wańka.
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. Nieobecny
był radny Arkadiusz Adamczyk.
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie
do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie:
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem
na realizację zadań na drogach powiatowych;
• zmiany uchwały Nr XXVII/350/12 z dn. 28 grudnia 2012 roku dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze;
• przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do projektu pn. „Wspólnie
znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarządowych i administracji w CzerwionceLeszczynach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał działania 5.4.2 Rozwój Dialogu
Obywatelskiego.
W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” –
głosowało 20 Radnych.
Oraz o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał:
• w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2013;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny;
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem
na realizację zadań na drogach wojewódzkich,
zgodnie z otrzymanymi nowymi projektami uchwał.
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Ad. 2
Protokół Nr XXXII/13 z sesji z dnia 26 czerwca 2013 r. został przyjęty 17 głosami „za”
i 3 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 20 Radnych.
Ad 3.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 27 czerwca do 06 września
2013 roku przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odniósł się do
ostatniego punktu sprawozdania, tj. pisma, informującego o zamiarze wystąpienia
z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie podziału Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne Gminy przez grupę 18 mieszkańców,
której pełnomocnikiem został Jan Tokarz. Burmistrz poinformował o wysłaniu
do Pełnomocnika Jana Tokarza potwierdzenia o otrzymaniu „pisma” oraz
poinformował, że zgodnie z przepisami będzie wysłane pismo również do Wojewody.
Ponadto wyraził on swoje zdanie na ten temat jako Burmistrz wybrany przez
większość mieszkańców, który odpowiada za Gminę. Powiedział, że gdy startował
w wyborach przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania Gminy i wtedy inicjator
przedsięwzięcia podziału Gminy, który startował wspólnie z nim w wyborach zgadzał
się z nią. Dlatego też Burmistrz poczuł się zaskoczony.
Postawił pytania dlaczego w Gminie Czerwionka nie mogłoby być Książenic, bądź
w Gminie Leszczyny Czuchowa, czy wysondowano wśród mieszkańców
Szczejkowic, Palowic, Stanowic, Przegędzy czy Bełku, że taka inicjatywa jest
potrzebna, bowiem z tych miejscowości żaden z mieszkańców nie podpisał się pod
pismem. Dlatego Burmistrz uważa, że nie jest to inicjatywa oddolna.
Zapytał dlaczego nie mówi się o kosztach stworzenia trzech osobnych samorządów,
które będzie ponosił każdy mieszkaniec. Powiedział, że organizację trzech
samorządów będzie trzeba przeprowadzić w latach 2014-2015. W tym czasie
odbywa się podział środków zewnętrznych na poszczególne samorządy i zapewne
nowo powstałe Gminy nie będą w tym podziale środków uczestniczyć. Zapytał czy
jesteśmy w stanie określić koszty społeczne oraz finansowe, jak podzielimy się
majątkiem Gminny i jak podzielimy się jej długami. Czy inicjatorzy przewidzieli
trwałość projektów. Środki finansowe zewnętrzne pozyskane na zadania były
przeznaczone m. in dlatego, że jednym z kryteriów była liczba mieszkańców – 42 tys.
Powiedział, że nie ma sytuacji w Polsce żeby taką inicjatywę procedować,
są sytuacje gdzie poszczególne sołectwa czy dzielnice chcą się wyłączyć ale to jest
logiczne.
Wg Burmistrza paradoksalnie wszystko obraca się wokół Czerwionki, tej Czerwionki
która w ostatnim okresie jest największym beneficjentem środków, a ci którzy
podpisali się pod wnioskiem uważają, że jest to jeszcze za mało. Legła w gruzach
strategia rozwoju pod którą podpisywali się radni, którzy teraz chcą podziału Gminy.
Nagle okazuje się, że po paru latach, kiedy jest coraz lepiej, dla niektórych jest coraz
gorzej. Racjonalne przesłanki tej inicjatywy wg Burmistrza nie występują.
Burmistrz odparł także zarzut dotyczący stwierdzenia, że nasz urząd jest to przerost
administracji. Wg lektury czasopisma „Wspólnota Samorządowa” Gmina CzerwionkaLeszczyny jest na 40 miejscu w Polsce w swojej kategorii, jako Gmina o bardzo
dobrym współczynniku jeśli chodzi o zatrudnienie w administracji. Przedstawione
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przez pełnomocnika Jana Tokarza Lyski czy Świerklany, jako te które zatrudniają
niewiele urzędników, wg rankingu Wspólnoty Samorządowej w swojej kategorii
są daleko dalej. Nie wystarczy zadzwonić i zapytać ilu jest urzędników, ponieważ
liczy się to wg określonych kryteriów. Wg Burmistrza Gmina w dzisiejszym kształcie
jest Gminą efektywną i mimo tego, że nie wszyscy są zadowoleni, Gmina
się rozwija.
Radny Henryk Dyrbuś zgłosił zażalenie dotyczące oceny wozów dożynkowych
na dożynkach powiatowych w Świerklanach. Uważa on, że w komisji konkursowej
siedziały osoby niekompetentne, nie znające się na rolnictwie. Zaproponował aby
w przyszłym roku zrobić konkretne wytyczne dotyczące oceny wozów.
Pan Jan Tokarz, jako pełnomocnik grupy inicjatywnej, odniósł się do wypowiedzi
Burmistrza i stwierdził, że każdy ma prawo do swojego komentarza, że Burmistrz
jako mieszkaniec Gminy będzie miał prawo oddać głos za „Nie” w pytaniu
referendalnym. Odniósł się również do krytykowania prze Burmistrza grupy
inicjatywnej w mediach. Zarzut, że grupa 18 osób decyduje o losach 42 tys.
mieszkańców, że nie konsultują tej sprawy z mieszkańcami jest bezpodstawny,
ponieważ ustawa referendalna daje prawo zgłoszenia inicjatywy przeprowadzenia
referendum i grupa ta z tego prawa skorzystała. A pierwszą osobą, która o tej
inicjatywie się dowiedziała był Burmistrz Gminy i Miasta. Nikt nie jest w stanie
18 osobowo podzielić tej Gminy, a nawet gdyby grupa miała taką moc sprawczą nie
zrobiłaby tego bez konsultacji z mieszkańcami. Na razie zrobili pierwszy krok, zebrali
wymaganą ilość osób, powiadomili Burmistrza i od tego momentu mają czas
na rozmowę z mieszkańcami, konsultacje, wymianę argumentów. Słuchają również
argumentów na nie. Biorą pod uwagę każde zdanie. I jest nie w porządku,
że Burmistrz od razu ich dyskredytuje, podpuszcza na nich mieszkańców.
Pełnomocnik już był na Policji i dziś złożył skargę na pomówienie swojej osoby
w mediach przez anonimową osobę. Sprawa jest już w prokuraturze. On nikogo
nie obraża i jeżeli wypowiada się w mediach to się pod tym podpisuje.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odpowiedział, że gdyby
ta pisemna informacja trafiła od razu do niego, a Pan Jan Tokarz nie przedstawiłby
już pewnych argumentów w telewizji lokalnej, to Burmistrz przyznałby mu rację.
Natomiast Pan Tokarza rozpoczął polemikę i on jako Burmistrz tej Gminy musiał
odpowiedzieć na pytanie prasy, ponieważ grupa inicjatywna powiadomiła również
media. W związku z tym jeżeli oni mają prawo, to Burmistrz też ma prawo
do wypowiedzi. I nie kieruje się on emocjami, a jedynie racjonalnymi przesłankami,
które ma prawo wypowiadać jako Burmistrz Gminy Czerwionka-Leszczyny, który
dzisiaj tą Gminę reprezentuje i za tą Gminę odpowiada.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik zwrócił się do Pana Jana Tokarza
i powiedział, że być może nieświadomie, ale przynajmniej kilkudziesięciu urzędników
w tej Gminie może się poczuć urażonych stwierdzeniami na temat tego,
że inwestycje w Czerwionce przyszły same, ponieważ były bez konkursu. Pan Tokarz
mógł zadać sobie trud i sprawdzić jak wygląda procedura pozakonkursowa, jeżeli
chodzi o projekty subregionalne. Ponad trzydzieści samorządów musiało między
sobą wynegocjować to, że dany projekt w ogóle znalazł się na liście, później ten
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projekt musiał spełnić wszystkie te same kryteria co w procedurze konkursowej.
To nie jest tak, że to były środki przeznaczone na tereny poprzemysłowe i należały
się Czerwionce. To były środki przeznaczone na tereny zdegradowane, w tym
na poprzemysłowe i w tym na tereny wiejskie tak, że cały subregion o nie aplikował.
Dostaliśmy je my, ponieważ byliśmy dobrze przygotowani. Dlatego też spora część
urzędników może poczuć się obrażona tym, że nie docenia się ich pracy. Polecił
także stronę internetową „Wspólnoty Samorządowej” i zacytował artykuł dotyczący
rankingu samorządów, w których wydatki Gminy na administrację w przeliczeniu
na jednego mieszkańca są najniższe.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odniósł się do wypowiedzi
pełnomocnika Jana Tokarza w kwestii związanej ze szkołami i przedszkolami.
Wyjaśnił, że całym kraju w dniu 1 września 7,5 tys straciło prace, w Rybniku 47
nauczycieli straciło prace, w sąsiednich samorządach zamyka się szkoły, a w Gminie
Czerwionka-Leszczyny nie zwolniono ani jednego nauczyciela. Buduje się szkołę,
więc pretensje, że nie otworzono jednego oddziału w przedszkolu
w Czerwionce, że nauczyciele pracują w trudnych warunkach są bezpodstawne.
Kiedy dyskutowano się na temat oświaty i racjonalizacji zatrudnienia nie
przedstawiono żadnej koncepcji. Dlatego argument oświaty Pan Jan Tokarz
ma zostawić fachowcom, ma skupić się na celu który chce osiągnąć, a nie
przedstawiać pustych słów i nie mówić nieprawdy.
Pan Jan Tokarz odpowiedział, że jak już wcześniej wspomniał Burmistrz ma prawo
mieć własne zdanie na ten temat ale nie ma prawa strofować go, mówić mu w jaki
sposób ma się zachowywać. Dlatego nie będzie już więcej na ten temat
polemizował, z większością argumentów przedstawionych przez Burmistrza
nie zgadza się. Sprawy które porusza jest w stanie w odpowiedni sposób uzasadnić.
Nie na sesji, ponieważ nie jest to miejsce żeby takie sprawy załatwiać, ponieważ
Rada Miejska nie przegłosuje dziś uchwały w sprawie referendum. Powiedział
do Burmistrza, że to nie on powiadomił media a jeden ze współpracowników
Burmistrza.
Radny Ryszard Jonderko przedstawił oświadczenie Wspólnoty Śląskiej „Ciosek”
Ruchu Autonomii Śląska dotyczące sprawy podziału Gminy. (zał)
Radny Marek Paluch odniósł się do pozyskiwania środków w procedurze
pozakonkursowej. Uważa on, że jest je dużo łatwiej pozyskać niż w otwartych
konkursach ofert. Odniósł się również, do jednej z wypowiedzi do telewizji TVT,
gdzie w pierwszym zdaniu powiedziano, że to jest sygnał, że jest to inicjatywa
mieszkańców. Uważa, że w krótkim czasie uda im się zebrać wymaganą ilość
podpisów. Oni rozmawiają z mieszkańcami na temat podziału i nie jest to tak, że jest
to inicjatywa 18 osób, a dalsza merytoryczna dyskusja będzie się odbywała już
po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów.
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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 03 września 2013 r.
Na posiedzeniu podsumowano pracę Komisji za pierwsze półrocze 2013 r. oraz
wyznaczono skład komisji do następnej kontroli, która odbędzie się w Dzielnicy
Leszczyny Osiedle.
2)
Komisja
Działalności
Gospodarczej,
Promocji
i
Rozwoju
–
Wiceprzewodniczący radny Grzegorz Wolny poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 02 września 2013 r.
Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie:
1) udzielenia przez GiM dotacji celowej na remont kościoła w Bełku.
2) projektu uchwały, która dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie GiM
do projektu dotyczącego wdrażania modelu współpracy jednostek samorządu
z organizacjami pozarządowymi.
Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących:
• omówiono sukcesy zespołu Zyg Zag
• podsumowano koncert Lata z Radiem
• podsumowano turniej Śląskie do przodu
• omówiono wykorzystanie hali targowej na imprezy dla mieszkańców
• poinformowano o zaproszeniu dla sołtysa roku na dożynki prezydenckie,
które odbędą się 14-15 września w Spale.
• poinformowano o inauguracyjnym spotkaniu Uniwersytetu III wieku, które
odbędzie się 12 września.
• poinformowano, że 1 października rozpoczną się prace nad aktualizacją
strategii rozwoju Gminy
• poinformowano również, że 05 września przyjeżdża komisja z Urzędu
Marszałkowskiego na prezentację projektu zgłoszonego do „Pięknej Wsi”.
Na posiedzeniu komisji podjęto wniosek o negatywnej ocenie inicjatywy podziału
gminy, którą oceniono jako działanie na niekorzyść gminy i psucie jej wizerunku.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący
Radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
3 września 2013 r.
Członkowie Komisji nie zgłaszali uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad sesji.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przedstawiła
informację na temat działalności ośrodka w ostatnich miesiącach m. in. ilość osób
korzystających z poszczególnych form pomocy oraz koszty z tym związane.
Omówiono również sprawy związane z realizacją zadań wynikających z problemu
przemocy w rodzinie.
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Zapoznano się z informacją
Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

na

temat

funkcjonowania

Gminnej

Komisji

Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia poinformowała o przebiegu szczepień
profilaktycznych dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C (na 617
dzieci uprawnionych do szczepienia, do 31 sierpnia br. skorzystało tylko 168 dzieci).
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Wiceprzewodnicząca radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 04 września 2013 r.
Po zapoznaniu się z tematyka posiedzenia oraz materiałami na sesje Komisja
zapoznała się z projektami uchwał, które dotyczą oświaty. Komisja poparła wniosek
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwio0nka-Leszczyny do projektu
pn. „Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji pozarządowych i administracji
w Czerwionce-Leszczynach” finansowanego ze środków ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach działania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.
Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem przygotowania placówek oświatowych
do nowego roku szkolnego. Poinformowano o remontach basenów, poinformowano
o działalności Uniwersytetu III Wieku oraz podsumowano imprezy plenerowe, które
zostały zorganizowane przez MOK w Gminie Czerwionka-Leszczyny.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
2 września 2013 r.
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję.
Projekty te zaopiniowano pozytywnie.
Zapoznano się z informacją nt. wdrażania na terenie gminy ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Uzyskano informacje iż na dzień dzisiejszy nie złożono ok. 5% deklaracji.
W lipcu 2013 r. odnotowano wzrost ilości odpadów w stosunku do analogicznego
okresu w 2012 r. o 48%, największą frakcją odpadów składowanych są bioodpady.
Wyrażono nadzieję, że po uzyskaniu danych dot. ilości odpadów i kosztów ich
wywozu za I kwartał obowiązywania nowych zasad, będzie możliwe podjęcie działań
w kierunku obniżenia opłat ponoszonych przez mieszkańców.
W sprawach bieżących zgłoszono następujące tematy:
• potrzeba remontu zjazdu z ul. Mikołowskiej na drogę do fermy,
• sprawa budowy chodnika przy ul Ks. Pojdy w kierunku sklepu Biedronka,
• poruszano kwestie dot. dalszych planów Karbonii co do inwestycji
w Czerwionce,
Podjęto następujące wnioski:
I. o skierowanie wniosku do ZDP, ZDiSK i firmy Komart o wspólne rozwiązanie
sprawy dojścia do pawilonów przy ul. Ks. Pojdy,
II. zwrócono się do PWiK aby wspólnie z ZDP ustalono sposób likwidacji
zapadlisk
na chodniku przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach, częściowo
spowodowanych pracami PWiK,
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III. zwrócono się do PWiK o likwidację zapadliska po pracach prowadzonych
w rejonie ul. Ligonia nr 10 i nr 12, jak również przywrócić stan pierwotny
chodnik przy ul. Konopnickiej.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że Posiedzenie Komisji odbyło
się 3 września 2013 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad.
W sprawach bieżących zapoznano się z otrzymanymi pismami w sprawach:
• wniosku o poprawę bezpieczeństwa w rejonie banku ING,
• zakłóceń ciszy nocnej w rejonie rynku w Dębieńsku,
• gospodarki ściekowej budynków w Szczejkowicach położonych przy
ul. Wiejskiej.
W powyższych sprawach zostaną przesłane odpowiedzi, zgodnie z sugestiami
członków Komisji.
Zapoznano się i przekazano do realizacji wniosek OSP Leszczyny dot. zakupu
sprzętu.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 2 września 2013 r.
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję.
Projekty te zaopiniowano pozytywnie. Do pozostałych projektów uchwał nie
zgłoszono uwag.
Zapoznano się również z informacją na temat wdrażania na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W sprawach bieżących poruszano kwestie dotyczące:
• przebiegu żniw na terenie gminy,
• przebiegu dożynek powiatowych,
• wykaszania nieużytków,
• wycinki drzew na Podgrabinie w Stanowicach,
• zwiększanie limitu odstrzału dzików dla Koła Łowieckiego „Raróg”.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 04 września 2013 r.
Komisja zapoznała się z materiałami na sesję, które przedstawił Skarbnik Gminy
i Miasta. Omówił projekty chwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
3) emisji obligacji komunalnych
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Powyższe projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie.
W sprawach bieżących omówiono propozycję wykonania robót remontowych
chodników i dróg w poszczególnych dzielnicach i sołectwach, w nawiązaniu
do projektu budżetu na 2014 r., który wg zapewnień Skarbnika ma zostać
przedstawiony Radnym do 15 listopada br.
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – radny
Józef Szczekała poinformował, że spotkanie Klubu odbyło się 03 września 2013 r.
Przedstawiono wniosek MKS-u Czerwionka-Leszczyny,w którym zwrócono się
z prośbą o zapewnienie w przyszłym budżecie środków na działalność sportową
dzieci, chodzi o dofinansowanie do strojów sportowych. Klub Radnych popiera
tą prośbę.
Klub zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat zagospodarowania terenu
po byłej stacji paliw na rynku w Czerwionce.
Klub zwrócił się z wnioskiem o zainstalowanie oświetlenia przy nowej drodze
dojazdowej do parkingu przy cmentarzu Leszczynach.
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu
Autonomii Śląska – Przewodniczący Klubu radny Bernard Strzoda
poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 29 sierpnia br.
Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję RM oraz sprawy bieżące.
Odnośnie materiałów na sesję nie było żadnych uwag.
Został poruszono również projekt uchwały wycofanej z obrad poprzedniej sesji dot.
sprzedaży nieruchomości o powierzchni 25m2 w Bełku. Stanowisko Klubu jest takie,
aby ten projekt uchwały został ponownie rozpatrzony przez RM i wprowadzony
do porządku obrad, po zapoznaniu się z opinią komisji branżowej, która ma udać
się na to miejsce, jak również po zasięgnięciu opinii Rady Soleckiej Bełku.
W sprawach bieżących Klub Radnych zajął się sprawą dotyczącą podziału gminy
przez grupę 18 mieszkańców. Stanowisko Kluby w tej sprawie jest zdecydowanie
negatywne. Argumenty Klubu zostały przygotowane na piśmie i rozdane Radnym.
(zał)
Poruszono również temat remontów dróg Gminnych.
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 oraz autopoprawek,
2) sprawozdanie Burmistrza G i M z przeprowadzonych konsultacji
z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie uchwał stanowiących prawo
miejscowe, ujętych w porządku dzisiejszej sesji,
3) Rada Gminy Gorzyce przekazała uchwałę w sprawie przyśpieszenia prac nad
oddaniem odcinka Autostrady A-1 od węzła w Świerklanach do węzła
w Mszanie.
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Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek, aby nie
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20 głosach „za”- głosowało 20 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/428/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2013 rok, została przyjęta 18 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” – głosowało
20 Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/429/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17 głosami „za”
i 3 „wstrzymującymi” - głosowało 20 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/430/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych została przyjęta
17 głosami „za” 3 „wstrzymującymi” - głosowało 20 Radnych.
4) 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 XXXII/431/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z
przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, została przyjęta
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 Radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie w udzielenia odpowiedzi na skargę Pani Bożeny
Grim, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/432/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pani Bożeny
Grim, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, została
przyjęta 19 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” - głosowało 20 Radnych.
6) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXII/433/13 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych
przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby
prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej
dotacji, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/434/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych
przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby
prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej
dotacji, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/435/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowym najemcom, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/436/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/437/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb
Dębieńsko, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/438/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach obręb
Dębieńsko, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
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12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/439/13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”
- głosowało 20 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/440/13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”
- głosowało 20 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Książenice,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/441/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Książenice,
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiącym
własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/442/13 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiącym
własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/443/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/350/12 z dn.
28 grudnia 2012 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXII/444/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/350/12 z dn.
28 grudnia 2012 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
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18) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny do projektu pn. „Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji
pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał działania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.
Uchwała Nr XXXII/445/13 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny do projektu pn. „Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji
pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał działania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego, została
przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 Radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 24.06.2013 r. do 27.08.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8 ,9
Radny Ryszard Bluszcz odniósł się jeszcze do pomysłu referendalnego.
Powiedział, że jego wypowiedź na Klubie, jak i dla prasy, która była obecna na
dożynkach, brzmiała jednoznacznie. Ta inicjatywa poparcia u niego nie ma i dlatego
chciałby ostro zaprotestować przeciwko wypowiedzi, która ukazała się na łamach
czasopisma IRG, gdzie zostało napisane, że Radny Ryszard Bluszcz jest jej
przychylny.
Radny Marek Paluch poinformował, że na radzie Dzielnicy Czerwionka Centrum byli
przedstawiciele Starej Koloni z ulicy Kościuszki. W imieniu mieszkańców, zwłaszcza
tych którzy mieszkają w budynku przy ul. Kościuszki 5, chciałby złożyć wniosek
o podjęcie niezbędnych działań, ponieważ tam dosłownie leje się mieszkańcom
na głowę. Zbliża się okres jesienno-zimowy, a tam jest katastrofa, dlatego też prosi
o wizje lokalną Pana dyrektora ZGM Mariana Ucherka i interwencję w sprawie
dziurawego dachu.
Zapytał również w imieniu nauczycieli przedszkolnych, jak będzie wyglądała obsada
dodatkowych godzin, które powstały w wyniku otwarcia nowych oddziałów
przedszkolnych.
Z-Ca Burmistrza Andrzej Raudner odpowiedział, że są otwarte trzy dodatkowe
oddziały, jeden tzw dzienny i dwa popołudniowe, w związku z tym nie ma żadnych
nowych zatrudnień, nabór został już dokonany i dzieci od 2 września do tych
oddziałów uczęszczają.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz
powiedział, że na radzie Dzielnicy Czerwionka Karolinka zwróciła się do niego
mieszkanka budynku przy ul. Gwarków 4 a. Skarży się ona, że do jej piwnicy
wpływają zanieczyszczenia z kanalizacji sanitarnej. Ponoć miała już kiedyś obiecane
rozwiązanie tego problemu, a nadal nic w tej sprawie nie zrobiono. Złożył wniosek
aby ten problem poważnie potraktować i podjąć działania zmierzające do jego
rozwiązania.
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Radny Ryszard Jonderko wystąpił z wnioskiem, w którym prosił o zapewnienie
w budżecie Gminy na 2014 rok odpowiednich kwot na następujące zadania
do wykonania w Sołectwie Przegędza:
1) wykonanie dalszego etapu odwodnienia ul. Dworcowej oraz ul. Powstańców,
2) wykonanie doświetlenia ul. Piaskowej – odgałęzienie w kierunku boiska
sportowego,
3) rozpoczęcie realizacji wniosku z zebrania wiejskiego dotyczącego rozbudowy
OSP Przegędza, w celu wykonania pomieszczeń na potrzeby kulturalne
mieszkańców Przęgedzy.
Radny Grzegorz Płonka zwrócił się z pomysłem aby Gmina wdrożyła system
kontroli nad ważeniem śmieci, abyśmy mieli pełna wiedzę na temat ich ilości nie tylko
ze strony firmy, która je odbiera. Radny już proponował, aby zamontować wagę
elektroniczną na rogatkach miasta po to, aby wóz, który wywozi śmieci był ważony.
Powiedział, że da nam to szczegółowe dane na temat ilości śmieci.
Przewodniczący Zarządu Osiedle Malenie Alojzy Pifczyk złożył wniosek
o zamontowanie wiaty na stacji kolejowej Czerwionka – Dębieńsko. Powiedział,
że już na początku roku ten problem poruszał, dostał odpowiedź, że w drugiej
połowie roku Gmina we własnym zakresie coś tam postawi, a do dziś tego nie
zrobiono.
Radny Bernard Strzoda na początku podziękował dyrektorowi ZDiSK za pomoc
w przygotowaniu miejsca, gdzie odbyły się festyn misyjny i dożynki oraz
Pani Dyrektor MOK za pomoc w realizacji tych imprez.
Poinformował również, że od dłuższego czasu został zatrzymany remont zameczku
w Palowicach, sygnalizował aby doszło do spotkania z właścicielem tego obiektu
i przeanalizowania sytuacji i możliwości dalszych prac remontowych. Prosi
o informację na temat tego kiedy takie spotkanie się odbędzie i jeżeliby była taka
możliwość chętnie wziąłby w nim udział.
Radny Marek Profaska w imieniu mieszkańców podniósł sprawę bezpieczeństwa.
Na drodze powiatowej jest remont odcinka prowadzącego do wejścia do kościoła,
ale został jeszcze do zrobienia najgorszy odcinek tej drogi do granicy z Gminą
Ornontowice. Stan tej drogi jest bardzo zły, stan chodnika również. Dlatego
mieszkańcy, w aspekcie działań Gminy Ornontowice, która przygotowuje się do
remontu tej drogi od strony Ornontowic i ma już projekt, zwracają się z wnioskiem
o to, aby wykonać projekt remontu tego ostatniego odcinka drogi.
Kolejna sprawa dotyczy remontu Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku, powiedział,
że mamy tam do czynienia z zawilgoceniem ścian i złym stanem zewnętrznym.
Poinformował także, że mieszkańcy okolic firmy Zower często narzekają na problem
zapylenia bądź przemieszczania się różnego rodzaju frakcji kamienia, w związku
z eksploatacje tej firmy.
Wystąpił z wnioskiem o zamontowanie punktu oświetleniowego na ulicy Cichej.
Z-ca Burmistrza Raudner odpowiedział, że jeśli chodzi o skargę konkretnych
mieszkańców, to udał się on pod adres podany w meilu do Przewodniczącego
i okazało się, że miejsce to jest oddalone o ok 2,5 km do firmy Zower. Nie ma więc
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możliwości oddziaływania firmy na tych mieszkańców. Poza tym w tym rejonie
eksploatacji nie ma od roku.
Radny Ryszard Bluszcz poinformował, że wczoraj odbyła się prezentacja
do konkursu „Piękna Wieś”, podziękował za zgłoszenie do tego konkursu sołectwa
Szczejkowice. Bierze ono udział w takich przedsięwzięciach jak pasja, która została
wykonana w kościele w niedzielę palmową, jarmark świąteczny, turniej o puchar
sołtysa, zawody strażackie. Wszystkie te zadania były oceniane przez członków
komisji Urzędu Wojewódzkiego. Podziękował Panu Burmistrzowi oraz pracownikom
wydziału rozwoju za pomoc w przygotowaniu tego wystąpienia.
Radny Artur Szwed podziękował w imieniu swoim i Rady Dzielnicy Leszczyny
Osiedle Pani Dyrektor MOK za pomoc w przygotowaniu koncertu „Pożegnanie Lata”,
Radnemu Grzegorzowi Wolny za prowadzenie koncertu oraz służbom miejskim
za posprzątanie terenu po imprezie.
Poinformował, że Rada Dzielnicy złoży formalny wniosek do Pana Burmistrza żeby
w projekcie budżetu ująć rewitalizację całego Osiedla Leszczyny. Konkretnie chodzi
o chodniki, o zrobienie dokumentacji dotyczącej tego co jest pod chodnikami.
Wystosował prośbę do Pani Dyrektor MOK aby tak jak w Czerwionce, również
w Parku Leśnym w Leszczynach zorganizować pokazy kina plenerowego.
Radny Henryk Dyrbuś zwrócił się o powiększenie parkingu przy ośrodku zdrowia
w Przegędzy.
Przewodniczący Marek Profaska zapytał Dyrektora ZGM na jakim etapie jest
remont tego Ośrodka Zdrowia i czy prawdą jest, że najemca od dłuższego czasu nie
płaci czynszu.
Dyrektor ZGM Marian Ucherek poinformował, że remont budynku trwa, że mamy
tam do czynienia z rozwinięciem działalności jednego z przedsiębiorców, jest umowa
najmu i czynsz jest płacony.
Przewodniczący Marek Profaska poprosił jeszcze aby odpowiedział on na jego
wcześniejsze pytania dotyczące remontu Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku, jak go
będzie można zrealizować i w jakim czasie.
Dyrektor ZGM Marian Ucherek odpowiedział, że jest plan remontu, że budynek jest
w dobrym stanie technicznym, że tam się nic specjalnego nie dzieje i jak przyjdzie
na niego czas to remont wykonają.
Poinformował Przewodniczącego, że jest w Dębieńsku sołtysówka, którą by chętnie
przejął na potrzeby lokatorów, którzy tam mieszkają.
Radny Waldemar Mitura zapytał o dalsze prace związane z łataniem dziur
w Leszczynach. Parce są rozpoczęte i czy w tym roku zostaną zakończone.
Powiedział, że mamy już wrzesień, dopiero teraz się łata dziury a powinno być
to robione na wiosnę.
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Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
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