Protokół Nr XXXV/13
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 22 listopada 2013 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w CzerwionceLeszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXV
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, Panią Wicestarostę, pracowników Urzędu, przedstawicieli mediów,
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, gości. (listy obecności
stanowią załącznik do protokołu),
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że z ogromnym żalem przyjęliśmy
informację
o
śmierci
naszego
kolegi
radnego
Krzysztofa
Raka
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Był on radnym Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach od 1998 roku (III, IV, V i VI kadencji). W kadencji 1998 - 2002 pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.
W następnej kadencji również pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Rodziny,
Zdrowia i Opieki Społecznej. W kadencji w latach 2006 – 2010 do grudnia 2007 r.
pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej,
a od stycznia 2008 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Sportu.
W obecnej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Krzysztof Rak był nie tylko wieloletnim samorządowcem, doskonałym lekarzem ale
przede wszystkim skromnym, uczciwym i dobrym człowiekiem, zawsze pełnym
optymizmu i radości życia. Gotowy nieść pomocy, w każdej sytuacji można było
na niego liczyć. Był człowiekiem wielkiej pokory i pracowitości, nastawiony
na rozwiązywanie problemów i poszukiwanie dobrych rozwiązań. Bardzo zależało
mu na rozwoju naszej gminy. Będzie nam Go brakowało.
Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Raudner powiedział, że żal ściska gardło. Zabrakło
dziś wśród nas człowieka skromnego, o niebanalnym intelekcie, człowieka
taktownego, o wysokiej kulturze osobistej i społecznej. Człowieka, który tak po ludzku
naprawdę potrafił żyć. Zabrakło wśród nas Krzysztofa, przyjaciela, kolegę a dla wielu
po prostu dobrego lekarza. Krzysztof był jednym z nas, zawsze identyfikował się ze
społecznością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Całym sercem starał się
poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy, angażując w to dzieło swój stoicki
wręcz spokój i otwarty umysł. Krzysztof leczył nie tylko ciała mieszkańców lecz
również tu, jako radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dawał ludziom nadzieję
na lepsze jutro. Był tytanem pracy, a jednocześnie zawsze uśmiechniętym, pełnym
optymizmu człowiekiem. Krzysztof czynnie uczestniczył w tworzeniu Wspólnoty
Śląskiej "Ciosek" Ruchu Autonomii Śląska i całą swoją samorządową służbę
ukierunkował w stronę rozwiązywania piętrzących się problemów i poszukiwania ich
najlepszych rozwiązań. Krzysztof jako bardzo dojrzały samorządowiec kumulował
w sobie jakże pożądane społeczne cechy i wyznaczał kierunki samorządowego
rozwoju, które na stałe wyryły się w kamieniu węgielnym Wspólnoty Śląskiej "Ciosek"
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Ruchu Autonomii Śląska i na zawsze będą kierunkowskazami wytyczającymi drogę
do celu. Dziś dziękujemy Krzysztofowi, że był z nami. Nie żegnamy się, a mówimy
z nadzieją do zobaczenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił zebranych o powstanie i uczczenie
pamięci radnego Krzysztofa Raka minutą ciszy.
Przewodniczący Rady Miejskiej 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 17 radnych. Nieobecny
był radny Arkadiusz Adamczyk, radny Marek Paluch oraz radny Antoni Procek.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach
uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokół Nr XXXIV/13 z sesji z dnia 25 października 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 od 25 października
do 22 listopada 2013 roku przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Swoje sprawozdanie Burmistrz Gminy i Miasta poprzedził krótką refleksją, która
dotyczyła osoby zmarłego radnego Krzysztofa Raka.
Powiedział, że gdy
dokonujemy jakiś charakterystyk to staramy się poszukać najlepszego przekazu,
najlepszej formy, najlepszych słów, które w sposób jednoznaczny mogły
by scharakteryzować człowieka. Krzysztof imponował mi tym, że brał chyba bardzo
dobre lekcje, ponieważ wiedział doskonale, że nie można być bardzo dobrym
nauczycielem, policjantem lekarzem, jeżeli się nie jest dobrym człowiekiem. A takim
człowiekiem po prostu był. Myślę, że dzisiaj wszyscy go cenimy na swój sposób.
Ja podpisuje się pod słowami wypowiedzianym przez moich kolegów. Ceniłem w nim
także jedną bardzo ważną rzecz. To, że był człowiekiem sukcesu, człowiekiem który
swoje życie wziął w swoje ręce i pokazał, że można. On takim w mojej pamięci
pozostanie. Bardzo trudno będzie wypełnić po nim lukę po Krzysztofie, dlatego
bardzo cieszę się z tego, że dziś w miejscu, gdzie jeszcze na ostatniej sesji siedział
są kwiaty i jest szarfa, która Krzysztofa nam przypomina.
Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, że pani Izabela Malik
Została laureatką nagrody „Pracownik socjalny roku”. Następnie pani Izabeli Malik
złożono gratulacje oraz wręczono kwiaty.
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 listopada 2013 r.
Na posiedzeniu Komisji omówiono materiały na sesję oraz sprawy bieżące. Zgodnie
z planem pracy zostanie przeprowadzona ostatnia w tym roku kontrola w Zespole
Szkół Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się
18 listopada 2013 r.
Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku,
2) przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy,
3) przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego
obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie
Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy
ul. Słonecznej w obrębie Książenice i działek 388/31 i 387/31 w obrębie
Przegędza.
Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących zapoznałam Komisję z informacjami na temat:
• przebiegu Święta Niepodległości,
• zaproszenia na Forum Sołtysów, które odbyło się 21 listopada br. w
Katowicach,
• działalności Uniwersytetu III Wieku, na którym ustalono program działalności
do lutego 2014 r.
• zapoznano się z petycją pracowników PWiK w sprawie remontu drogi
dojazdowej do siedziby spółki,
• udziału gminy w konkursie „Śląskie do Przodu”,
• pierwszych strategicznych warsztatach, które odbędą się 26 i 28 listopada br.
• zaprosiłam na turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 8 grudnia
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.
Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.
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3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 19 listopada
2013 r.
Następnie komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:
1) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2014 rok.
Pan Kazimierz Żyła pracownik OPS opowiedział o problemach alkoholizmu,
narkomani i przemocy w rodzinie, dotyczących mieszkańców naszej gminy.
Przedstawił jak te problemy wyglądają statystycznie. Opowiedział o formach pracy
i profilaktyki oraz o działaniach podejmowanych w celu zapobiegania tym
problemom.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
W sprawach bieżących radna Jolanta Szejka poruszyła temat szlachetnej paczki
oraz zwróciła się o informacje na temat punktu wydawania żywności.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Wiceprzewodnicząca radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 listopada 2013 r.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję, Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej
na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające
do przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina Filomaty” w Gliwicach przy
ul. Wiejskiej 49.
Członkowie Komisji zapoznali się z Raportem o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na rok 2012/2013, omówiono obchody
Święta Niepodległości, jubileuszu 35 lecia zespołu śpiewaczego Książeniczanki,
poruszono problem spędzania wolnego czasu młodzieży w Przegędzy, gdzie obecnie
nie ma domu kultury ani klubu sportowego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
18 listopada 2013 r.
Komisja została zapoznana z branżowymi projektami uchwał, które zaopiniowała
pozytywnie.
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W sprawach bieżących zostały omówione pisma, które wpłynęły do Biura Rady
dotyczące:
• naprawy nawierzchni drogi prowadzącej do PWiK,
• prośby o zlikwidowanie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Dr Rostka,
• naprawy chodników w Dzielnicy Leszczyny Osiedle.
W dalszej części spotkania Komisja dyskutowała na temat stanu chodników
w Leszczynach oraz możliwościach ich naprawy. Omówiono propozycje obniżenia
stawek za gospodarowanie odpadami. Wskazano na potrzebę umieszczenia
na rondzie w Czerwionce znaku prowadzącego do autostrady. Omówiono również
problemy związane z odcinaniem mieszkańcom prądu i wody z powodu zaległości
w płaceniu tych mediów.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Przewodniczący Komisji podziękował pani Naczelnik Elżbiecie Student i Cecylii
Grzybek za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu w dniu 8 listopada br. do RIPOKu do
Szczygłowic. Radni mogli się tam na miejscu zapoznać z procesem przerobu śmieci.
Podziękował również radnym, którzy znaleźli trochę czasu i pojechali tam.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się 19 listopada 2013 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad.
W sprawach bieżących zgłoszono potrzebę wyczyszczenia chodnika od wjazdu do
sklepu TESCO w Czerwionce, w kierunku Stanowic.
Podjęto wniosek o zwrócenie się w tej sprawie do administratora drogi.
Zapoznano się z informacją nt. przygotowań do okresu zimowego w zakresie
pomocy dla osób bezdomnych na terenie naszej gminy.
Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 18 listopada 2013 r.
Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2013,
2) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,
3) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,
5) przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy
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i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy,
6) przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego
obszary
w rejonie ul. 3-go maja, Gliwickiej i gen. Zawadzkiego w obrębie
Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy
ul. Słonecznej w obrębie Książenice i działek 388/31 i 387/31 w obrębie
Przegędza,
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekty uchwał.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji złożył relacje z wyjazdu na RIPOK.
Radni dyskutowali na temat inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów
komunalnych. Głównie chodziło o przetwarzanie odpadów biodegradowalnych.
Omówili propozycję nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Odnieśli się do
pisma i pytań w nim zawartych, które dostali od dziennikarki Naszego Miasta,
dotyczących działań
zmierzających w kierunku obniżenia stawek za
gospodarowanie odpadami. Radni wystosowali wniosek aby przewodniczący rady
wystosował jedna odpowiedź w imieniu wszystkich radnych.
Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 20 listopada 2013 r.
Tematyka posiedzenia przewidywała omówienie materiałów na sesję oraz sprawy
bieżące.
Materiały na sesję omówił skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło, który zapoznał Komisje
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 CzerwionkaLeszczyny,
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku,
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekty uchwał.
W sprawach bieżących członkowie Komisji omawiali sprawy dotyczące uchwały
o referendum oraz podjęto dyskusję na temat pisma skierowanego imiennie
do każdego z radnych, a dotyczącego pytań o weryfikację stawek za
gospodarowanie odpadami na terenie naszej gminy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu miało miejsce
19 listopada 2013 r.
Na spotkaniu omówiono materiały na sesje Rady Miejskiej. 11 listopada członkowie
Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość wzięli udział we
mszy świętej w intencji ojczyzny, która została odprawiona w kościele pod
wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Leszczynach.
Klub radnych wnioskuje o zakup mikrofonów na salę obrad.
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu
Autonomii Śląska – posiedzenie to prowadził Przewodniczący Rady Miasta
Marek Profaska. Posiedzenie Klubu odbyło się 18 listopada 2013r.
Omówiono i przeanalizowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Uchwały zostały
zaopiniowane
pozytywnie.
Następnie
przeanalizowane
nowe
stawki
za gospodarowanie odpadami na terenie naszej gminy i miasta. Wartość tej stawki
jest uzależniona od liczby odpadów, które są na naszym terenie. Ta liczba
diametralnie wzrosła, w stosunku do liczby z roku poprzedniego. Omówiono również
pismo, które zostało skierowane od wydawnictwa prasowego "Ewel" od redaktor
naczelnej Naszego Miasta Pani Moniki Bobrzyk. Po dyskusji radni zobligowali
Przewodniczącego RM do udzielenia w tym temacie odpowiedzi w imieniu nich
wszystkich. Później nastąpiły uwagi, głosy i wnioski. Po czym Klub zakończył swoje
posiedzenie.
Ad 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady:
Wpłynęło sprawozdanie Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami
pozarządowymi w przedmiocie uchwał stanowiących prawo miejscowe ujętych
w porządku dzisiejszej sesji. Pozostałe pisma, które wpłynęły były analizowane
w ramach Komisji.
Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej 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 17 głosach „za”- głosowało 17 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok, uwag nie zgłoszono.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zmianę w uchwale budżetowej i w WPF to
dotyczy ona zadania przebudowa ulicy Jesionka i Zabrzańskiej w Dębieńsku, tam
jest przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.
Uchwała Nr XXXV/467/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2013 rok, została przyjęta 14 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi” – głosowało
17 Radnych.
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2)

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

Uchwała Nr XXXV/468/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 14 głosami „za”
i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 17 Radnych.
3)

Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia
2014 roku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/469/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014
roku, została przyjęta 13 głosami "za", 3 "przeciw" i 1 "wstrzymującym" - głosowało
17 radnych.
4)

Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014
roku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/470/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,
została przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
5)

Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/471/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, została
przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
6)

Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/472/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, została
przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
7)

Do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne
gminy, zgłoszono następujące uwagi.
Radca prawny GiM Zbigniew Pławecki powiedział, że wątpliwości
w przypadku tej uchwały rodzą się z niespójnego prawa. Jeżeli chodzi
o uchwałę, która ma być teraz procedowana, to ta uchwała w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego oparta jest na dwóch przepisach.
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Mianowicie na art. 4 c Ustawy o samorządzie gminnym i na art. 18 Ustawy
o referendum lokalnym. I problem polega na tym, że art. 18 Ustawy
o referendum lokalnym wymaga, aby ta uchwała została podjęta w terminie
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o przeprowadzenie referendum, termin ten
upływa w najbliższy poniedziałek. Natomiast z Ustawy o samorządzie gminnym
z art. 4 c wynika wymóg uzyskania stanowiska wojewody. W zasadzie analizy
wojewody odnośnie braku, bądź też istnienia
przesłanek negatywnych
do przeprowadzenia tegoż referendum. Problem jest taki, że wojewoda, mimo
tego, że stosowne pismo pan Burmistrz do wojewody przesłał, do dnia
dzisiejszego tejże analizy nie sporządził. I teraz pojawia się pytanie jak rozumieć
art. 18 Ustawy o referendum lokalnym, który operuje sztywnym terminem,
wskazującym do którego dnia Rada ma podjąć uchwałę. Z kolei w Ustawie
o samorządzie gminnym wojewoda na sporządzenie analizy takiego terminu nie
ma. Interpretować te przepisy można w różny sposób. Takiej interpretacji był
zmuszony podjąć się Naczelny Sąd Administracyjny i w wyroku z czerwca 2012
roku stwierdził, że skoro wojewoda jest organem, który musi wydać stanowisko,
od którego zależy ważność rozstrzygnięcia organu stanowiącego gminy,
to należy stosować dla tego rozstrzygnięcia wojewody przepisy Ustawy
o samorządzie gminnym, konkretnie art. 89 ust. 1 i 2. Z przepisów tych wynika,
że jeżeli organ zobowiązany do zajęcia stanowiska w terminie 14 dni takowego
stanowiska nie zajmie, to Rada jest zwolniona z oczekiwania na zajęcie tego
stanowiska. Opierając się na tym wyroku, opinia Radcy prawnego Zbigniewa
Pławeckiego jest taka, że można dziś tą uchwałę głosować. Choć nadzór
prawny województwa Śląskiego nie prezentuje tu stanowiska w tak
jednoznaczny sposób. Nadzór ma wątpliwości. Mecenas Zbigniew Pławecki nie
może w stu procentach powiedzieć, że z całą pewnością będzie reakcja
Nadzoru w postaci stwierdzenia nieważności tej uchwały, ale trzeba też taką
opcję przewidywać. Mimo wszystko jednak rekomenduje on procedowanie tej
uchwały.
Przed podjęciem uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił protokół
końcowy z posiedzenia komisji powołanej dla sprawdzenia zgodności
z przepisami prawa wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Komisja w składzie:
• Stanisław Breza
• Bogdan Knopik
• Waldemar Mitura
• Jan Pala
• Leszek Salamon
• Marek Profaska
ustaliła, iż zgłoszony wniosek zawiera karty na których zbierane były podpisy,
każda z kart zawiera informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz
o tym, że poparcia nie można wycofać. Karta zawiera również nazwiska i imiona
członków grupy oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika.
Mieszkańcy popierający wniosek wpisali na karcie swoje nazwisko, imię, adres
zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. Dane te potwierdzono
własnoręcznym podpisem.
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Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart stwierdzono, iż na kartach znajduje się 3973
pozycji poparcia, z tego w 3697 pozycjach nie stwierdzono wad.
Stwierdzone wady, to:
• 6
- brak podpisu,
• 11
- brak nr PESEL,
• 102 - błędny, niepełny lub nieczytelny nr PESEL,
• 78
- liczba wielokrotnych podpisów tych samych wyborców,
• 1
- brak nazwiska,
• 3
- inne nazwisko,
• 1
- nieczytelne lub niepełne nazwisko,
• 1
- niepełny lub nieczytelny adres,
• 90
- brak wyborcy,
• 3
- popierający ma mniej niż 18 lat,
Z powyższej analizy wynika, iż zgłoszony wniosek o przeprowadzenie
referendum w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest
zgody w sensie formalnym z przepisami prawa tj. z zapisami ustawy z dnia
15 września 2009 r. o referendum lokalnym.
Radny Leszek Salamon powiedział, że zaproponowany termin referendum
29 grudnia jest terminem bardzo niefortunnym, ponieważ jest to okres między
świętami. Ludzie są zagonieni. Wszystkim nam zależy żeby referendum się
odbyło i żeby było rozstrzygnięte, czyli żeby brało w nim udział ponad 30%
mieszkańców. Dlatego zawnioskował żeby termin tego referendum przesunąć
na 12 stycznia 2014 roku. Poprosił o opinię prawną w temacie ostatecznych
możliwych terminów przeprowadzenia referendum.
Przewodniczący
Rady Miejskiej powiedział, że termin jest zgodny
z kalendarzem, który dotyczy referendum lokalnego. Jest to odpowiedni czas,
są święta, są spotkania rodzinne, mogą mieszkańcy podyskutować w tym
temacie.
Radny Ryszard Bluszcz zauważył, że radny Leszek Salamon poprosił pana
mecenasa o opinię prawną a żeby wyjaśnił czy termin 29 grudnia jest terminem
ostatecznym, czy tez można go przesunąć na 12 stycznia. Więc tytaj wykładnia
radcy prawnego byłaby wskazana.
Radca prawny Zbigniew Pławecki wyjaśnił, że terminem najdalszym, którym
może się odbyć referendum, to jest zgodnie z Ustawą dzień wolny od pracy
przypadający w ciągu 50 dni od dnia opublikowania tej uchwały. Kiedy
ta uchwała, która pewnie zaraz będzie podjęta, zostanie opublikowana to nie
wiadomo. Na pewno niebezpieczne jest odsuwanie tego terminu za bardzo
w czasie, bo jeżeli szybko zostanie uchwała opublikowana, to może nam
braknąć terminu 50 dniowego. Natomiast termin 12 stycznie jest jeszcze
terminem bezpiecznym.
Radny Waldemar Mitura zauważył, że termin 29 grudnia jest okresem
noworocznym i nie wszyscy mieszkańcy, którzy wyjechali na święta wrócą.
Uważa, że w terminie 12 stycznia wszyscy będą mieli równe szanse na to aby
wziąć udział w referendum.

10

Wniosek o przeniesienie terminu referendum z 29 grudnia 2013 roku na
12 stycznia 2014 roku został odrzucony, przy 3 głosach "za", 2 głosach
"wstrzymujących" i 12 głosach "przeciw" - głosowało 17 radnych.
Uchwała Nr XXXV/472/13 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne
gminy, została przyjęta 3 głosami "za" i 14 głosami "wstrzymującymi" - głosowało
17 radnych.
8)

Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku
energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/474/13 sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku
energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), została przyjęta
"jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
9)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mający charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,
a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określania warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/475/13 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mający charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej
jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,
a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określania warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną, została przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało
17 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3-go maja, Gliwickiej i gen.
Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny,
w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice i działek 388/31
i 387/31 w obrębie Przegędza, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXV/476/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
obejmującego obszary w rejonie ul. 3-go maja, Gliwickiej i gen. Zawadzkiego
w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska
przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice i działek 388/31 i 387/31 w obrębie
Przegędza, została przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało
17 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie przekazania majątku pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXV/477/13 w sprawie przekazania majątku pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
"jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające
do przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina Filomaty” w Gliwicach przy
ul. Wiejskiej 49, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXV/478/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców
Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające
do przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina Filomaty” w Gliwicach przy
ul. Wiejskiej 49, została przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało
17 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/350/12 z dnia
28 grudnia 2012 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXV/479/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/350/12 z dnia
28 grudnia 2012 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, została
przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb
Czuchów, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXV/480/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,
została przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb
Czuchów, uwag nie zgłoszono.

12

Uchwała Nr XXXV/481/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,
została przyjęta "jednogłośnie" 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2014 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXV/482/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2014 rok, została przyjęta 16 głosami "za"
i 1 "wstrzymującym" - głosowało 17 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 18.10.2013 r. do 18.11.2013 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8, 9
Radny Bernard Strzoda odniósł się do głosowania nad projektem uchwały
dotyczącym referendum. Stanowisko w głosowaniu wyrażone poprzez członków
Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu Autonomii
Śląska jest jakby wykładnią stanowiska, które zostało już publiczne wyrażone
i przedstawione w mediach na terenie naszej gminy. My od początku jesteśmy
przeciw podziałowi gminy, od początku jesteśmy przeciw działaniom zmierzającym
do rozbicia naszej gminy. I stąd bierze się działanie naszej grupy, która nie angażuje
się w działania zmierzające do przeprowadzenia referendum. Mamy jednak wielki
szacunek do demokracji, dlatego wszystkie procedury, które wynikają z Ustawy
o samorządzie zostały zachowane i w tych procedurach bierzemy udział.
Drugą sprawą którą poruszył to sprawa odśnieżania chodników. Wiadomo,
że corocznie jest problem, szczególnie dotyczący odśnieżania chodników, wiadomo,
że utrzymanie chodników, które przylegają do posesji należy do obowiązków
właścicieli tych posesji. Ale wyjaśnić trzeba pytanie czy chodnik, który od posesji jest
oddzielony pasem zieleni również ma być odśnieżany poprzez właściciela posesji,
czy w taki wypadku obowiązek ten przejmuje administrator drogi.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że jeżeli nieruchomość
przylega bezpośrednio do chodnika, w tym momencie obowiązkiem właściciela jest
odśnieżanie tego chodnika. Jeżeli pas zieleni oddzielający nie należy do właściciela
nieruchomości, to wtedy odśnieża zarządca drogi.
Przewodniczący
Rady Miejskiej poprosił w imieniu społeczności szkolnej
SP Nr 8 w Dębieńsku, rodziców uczniów, aby podjąć działania związane
z utrzymaniem bezpieczeństwa w tym rejonie. Mogłoby się ono poprawić gdyby był
zrobiony chodnik na ulicy Prostej, ale to dalsza sprawa. Mogłoby też pomóc
zrobienie parkingu na terenie szkoły, na który będą mogli wjeżdżać rodzice wiozący
dzieci do szkoły, a na terenie szkoły te dzieci będą mogły bezpiecznie przejść do
swoich sal. Rejon skrzyżowania ulicy Zabrzańskiej z ulicą Prosta jest bardzo
niebezpieczny. Dobrze by było przygotować ten parking w formie utwardzenie terenu
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po stronie szkoły.
Złożył podziękowania od mieszkańców ulicy Ornontowickiej, na której jedna trzecia
mieszkańców jest nie oświetlona, za zajęcie się tą sprawą. Z informacji, które uzyskał
najprawdopodobniej dziś bądź na początku przyszłego tygodnia będzie to światło na
ulicy zrobione.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że w grudniu zakończy obrady komisja
pracująca nad zmianą statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Po złożeniu
sprawozdania oraz nowego projektu statutu gminy pod głosowanie Rady, wnioskuję
o powołanie komisji, która zajmie się przygotowaniem zmian statutów jednostek
pomocniczych. W pierwszej kolejności chodzi tu o Czuchów, Czerwionkę
i Dębieńsko. Ma to związek z naturalnym przyporządkowaniem ulic takich jak
Młyńska, Przemysłowa, Górnicza i Kopalniana w części do Dzielnicy Czuchów.
Następnie w imieniu mieszkańców Czuchowa podziękowała Panu Dyrektorowi
Marianowi Ucherkowi za remont biblioteki Publicznej, która mieści się w SP
w Czuchowie oraz za pomalowanie klatki schodowej nad tą Biblioteką, w dawnym
domu nauczyciela. W Bibliotece 12 listopada miało miejsce spotkanie
z mieszkańcem Czuchowa, Panem Jarosławem Domańskim, który opowiadał
o swoich wyprawach podróżniczych na rowerze.
Radny Stanisław Breza, jako przewodniczący komisji statutowej poinformował,
że komisja działała bardzo sumiennie, statut, który dotychczas obowiązuje został
poddany gruntownej analizie, generalnie prace są na ukończeniu. Potem poprawiony
statut zostanie przekazany do konsultacji radnym.
Podziękowała Pani Celinie Cymorek Dyrektor OPS za udzielenie informacji
w zakresie świadczeń i pomocy udzielonej społeczności naszej gminy. Pracownicy
wykonali bardzo dużo pracy, ponieważ chciałem również te informacje w rozbiciu na
poszczególne miasta, dzielnice i sołectwa. Jest to znakomita analiza, która podzielę
się na komisji. Jestem przerażony ilością świadczonej pomocy. Nie zdajemy sobie
sprawy ile mieszkańców naszej gminy jest objętych różnymi formami pomocy.
Ostatnia sprawa - mieszkańcy zwrócili się do mnie, żeby zapytać kto postawił
samochód tzw maluch przy ulicy Zwycięstwa w Stanowicach przed rondem.
Samochód ten stoi tam od wiosny, jest w stanie agonalnym, psuje wizerunek
i sołectwa Stanowice i wizerunek gminy. Dlatego jest prośba aby wyjaśnić czy była
zgoda na to, czy ktoś to niezgodnie z prawem postawił. Należy zrobić z tym
porządek.
Radny Ryszard Bluszcz odniósł się jeszcze do kwestii procedowania naszych
uchwał. Wypowiedział się już w tej kwestii przewodniczący klubu pan Bernard
Strzoda, ale w celu uzupełnienia chciałbym dodać, że nie wyobrażam sobie tego
ażeby po procedowaniu naszych uchwał, w naszych lokalnych pismach ukazały się
stwierdzenia, że jestem za podziałem gminy.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że zgadza się z wnioskiem o pana Profaski
o zrobienie parkingu przy szkole. Dziękuję ZDiSKowi, bo dużo robi. Zrobił właśnie
ulicę Partyzancką. Ten sprzęt, który macie jest wykorzystywany bardzo dobrze i mam
nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na zakup np samochodu.
Jeżeli w tym roku nie zdąży się już zrobić tego parkingu, to mam tu interpelację żeby
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w budżecie szkoły na przyszły rok takie środki zostały zagwarantowane. Ma prośbę
do radnych aby wniosek o budowę parki przy SP Nr 8 poprzeć.
Radny Artur Szwed powiedział, że przy okazji nowego budżetu ma prośbę, wniosek
aby zabezpieczyć w nim środki na remont chodników w Leszczynach. Żeby wykonać
jakiś projekt, sprawdzić stan techniczny i żeby zacząć coś robić.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że jest wielka szansa na to, że te
chodniki zostaną zrealizowane w sytuacji kiedy Gmina i Miasto CzerwionkaLeszczyny będzie funkcjonowała w takim a nie innym kształcie. Jeżeli Leszczyny
będą miastem, które hipotetycznie po referendum miałoby się wydzielić z tej gminy,
to szansa na zrobienie tam jakiejkolwiek inwestycji w będzie prawie żadna. Wynika to
z analizy, której dokonaliśmy, analizy finansowej, którą traktuję jako przestrogę.
Dzisiaj takie możliwości dla Leszczyn są.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski powiedział,
że ma dwie uwagi w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych. Myśmy jako
rada Dzielnicy Czuchów wnioskowali żeby ulica Młyńska cała była przydzielona
do Czuchowa. Na ulicy Młyńskiej jest hotel z numerem 21, który na dzień dzisiejszy,
zgodnie z podziałem terytorialnym, jest w Dzielnicy Leszczyny. Z kolei Dzielnica
Dębieńsko nie kwalifikuje się do zmiany z statutu ponieważ na dzień dzisiejszy ulica
Górnicza jest w jej granicach.
Wypowiedział się także w temacie odśnieżania chodników na drogach wojewódzkich
i powiatowych. Z tego co wiemy gmina partycypuje w kosztach budowy tego rodzaju
chodników i w okresie zimowym pojawia się problem jeżeli chodzi
o wyegzekwowanie odśnieżenia tych chodników. Pojawia się problem zarówno
ze strony gminy jak i ze strony powiatu. Przykładem takiej ulicy w Czuchowie jest
ulica Szewczyka. Co roku jest problem z odśnieżaniem chodnika od strony
cmentarza w kierunku Szybu zachodniego, który całkowicie przylega do ulicy
powiatowej. Jest to kłopot, ponieważ jest to droga dzieci do szkoły.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że będą rozmawiać
z zarządcami dróg i ma nadzieję, że przyniesie to skutek.
Poza tym chciał przekazać pewną interpretacją prawną, dobrze by było gdyby
wszyscy mieszkańcy się z nią zapoznali, mówiącą o tym jaki będzie m. in. skutek
podziału gminy. W przypadku podziału gminy wygasną wszystkie aktualnie istniejące
plany zagospodarowania przestrzennego. Skutkiem tego będzie wstrzymanie
inwestycji. Te ewentualnie trzy nowe gminy będą musiały wydawać tzw WZetki, czyli
decyzje o warunkach zabudowy. Taka WZ to jest w zasadzie mały plan, więc będzie
trzeba poświęcić około roku czasu na jedną taką WZ, albo zwiększyć ilość personelu,
który będzie się tym zajmował. Dziś mamy obecnie około 300 pozwoleń na budowę
rocznie, które wydaje Starosta na podstawie planów zagospodarowania. Ale znikną
wszystkie plany, ponieważ zniknie podmiot, który te uchwały podejmował. Jak długo
trwa sporządzenia planu doskonale wiadomo. Najpierw trzeba stworzyć strategię
rozwoju, później jest kwestia zrobienia studium, a dopiero później uchwalenia planu.
To trwa minimum dwa trzy lata. Więc te trzy nowe gminy przez minimum dwa trzy
lata musiałyby się opierać jedynie na Wztkach. WZ to jest coś, co jest marną protezą
planowania przestrzennego i powoduje absolutny paraliż inwestycyjny. Obecnie
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trwają dyskusje z bardzo poważnym inwestorem i z jego strony również padło
pytanie co będzie jak gmina się podzieli, z kim on będzie rozmawiał, czy dostanie
pozwolenie na budowę, czy na podstawie WZ można wybudować tego typu zakład.
Uspokoiłem inwestora, że jeżeli do czegokolwiek dojdzie to dopiero w roku 2015.
W 2014 będzie jeszcze rozmawiał z aktualnymi władzami, i że nie będzie w tym
momencie żadnego problemu. Przypominam jednak, że niedawno Rada zatwierdzała
plan zagospodarowania dla terenu górniczego. Myślę, że nowa Czerwionka liczy na
to, że będzie miała wpływy z eksploatacji kopalni. Ale nie będzie dało się zmienić
koncesji. Oczywiście można uznać to za straszak, propagandę, natomiast ja to
muszę powiedzieć m. in. dlatego, że grupa referendalna zrezygnowała z debaty.
Debata ta miała być debatą publiczną, gdzie tego typu rzeczy można by było ludziom
przedstawić. Dlatego nie ma w tym momencie lepszego forum jak forum Rady
Miasta, żeby o tego typu zagrożeniach mówić.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że on, jego zastępca są dziś tymi,
do których ludzie przychodzą i zadają pytanie co to będzie jak gmina się podzieli.
Przy zbieraniu podpisów powinna być informacja o co w tym wszystkim chodzi, jakie
korzyści lub zagrożenia spotkają mieszkańca. Jeżeli hipotetycznie referendum się
powiedzie to nie ma następcy prawnego i wtedy wkracza zarząd komisaryczny po to,
żeby m. in. zwolnić tych wszystkich, którzy pracują, dać im odprawy i zrobić no
we wybory. Po to żeby zarządzać m. in. zasobami archiwalnymi, bo to tylko musi być
w obszarze tzw. bezpieczeństwa. Przestają obowiązywać wszystkie kwestie
związane ze środkami zewnętrznymi. Nie zdarzyło się nigdy tak, żeby koszt jednostki
nowo powstałej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, był niższy niż koszt
poprzedniej jednostki. Jest miasto Radlin które wydzieliło się z Wodzisławia, które
w doskonały sposób zminimalizowało koszty, ale one i tak są większe aniżeli
w Wodzisławiu. Musimy to powiedzieć, musimy mówić ludziom co jest zagrożeniem.
Dziś ludzie wiedzą co mają, mogą się z tym zgadzać bądź nie, mogą to chwalić bądź
ganić, mogą się tą gminy szczycić bądź ją krytykować, ale wiedzą co mają. Mało
tego, wiedzą, że idziemy do przodu, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast
największym zagrożeniem tego tzw. "nowego" jest to, że ludzie nie wiedzą co będą
mieć.
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner odniósł się do cyfr mówiących o tym, jak bardzo
naszej gminnej oświacie się zaszkodzi. A przede wszystkim oświacie w Leszczynach
i w Czerwionce. Jeżeli powstanie miasto Leszczyny to wypłynie z jego budżetu
rocznie około 500 tyś zł. Dlatego, ze dziś w ramach miasta Leszczyny funkcjonują
dwa sołectwa - Przegędza i Książenice. w Przegędzy uczy się 99 dzieci, w szkole
w Książenicach 149 dzieci. W zaokrągleniu to 250 uczniów. Różnica subwencji
wiejskiej a miejskiej to prawie 2000 zł. W skali roku to jest kwota pół miliona złotych
mniejsza w budżecie nowego miasta Leszczyny. Dziś do dwóch zespołów szkół
w Czerwionce uczęszcza około 100 dzieci ze Stanowic i Szczejkowic. Po podziale
nie będzie podstaw aby te dzieci uczęszczały do szkoły do innej gminy, ponieważ
w tej nowej gminie Bełk jest zespól szkół, który jest w stanie przyjąć te 200 dzieci.
W tym przypadku nowe miasto Czerwionka traci kwotę 700 tys zł, ponieważ tyle
wynosi subwencja na dzieci wiejskie. Istnieje jeszcze jedno zagrożenie. Jeżeli
w Czerwionce nagle z dnia na dzień zniknie setka dzieci to jest zagrożony byt
jednego zespołu szkół, chyba ze będzie się dowozić gimnazjalistów z Dębieńska
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Starego, ale to wtedy zamknie się gimnazjum w Dębieńsku Starym.
Wyjaśnił zaistniałe wśród radny wątpliwości i powiedział, że jeżeli powstanie miasto
Leszczyny to wtedy Przegędza i Leszczyny przestają być sołectwami a stają się
dzielnicami miejskimi. A na dzieci miejskie subwencja jest mniejsza o 2000 zł niż na
dzieci wiejskie.
Sołtys Książenic Marek Szczech poprawił poprzednika i powiedział, że istnieją
miasta z sołectwami i jest to dopuszczalna konstrukcja. Najbliżej to Jastrzębie Zdrój.
Jest to do uregulowania na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów czy ten nowy
byt to będzie miasto czy miasto i gmina.
Padły wyjaśnienia, że sołectwa w Jastrzębiu Zdroju nie dostają subwencji wiejskiej
a miejską, poza tym we wniosku o podział gminy jest jasno napisane, że Leszczyny
mają być miastem. Nie ma wniosku o powstanie miasta i gminy Leszczyny.
Jest w Ustawie zapis, że w pytaniu referendalnym do maksimum trzeba
uszczegółowić o co dokładnie chodzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do pisma, które dostali radni, odnośnie
taryf za gospodarowanie odpadam, co radni zrobili aby je zmniejszyć. Powiedział,
że na komisjach padły wnioski aby przygotować materiały dotyczące tego, co się do
tej pory w tym temacie robiło. Czekaliśmy z ta dyskusją z nadzieja, że zmieni się
ustawa tzw. śmieciowa, dzięki które mieszkańcy przy zmianie stawek nie będą
musieli składać nowych deklaracji. Jednak w sejmie dalej trwają prace w tym
temacie, z kolei Burmistrz dał już do konsultacji projekt uchwały obniżający
te stawki. Zobaczymy jak to się rozegra w czasie. Zapytał czy na to pismo
ma odpowiedzieć jednym pismem w imieniu wszystkich radnych, czy są jakieś głosy
odrębne.
Radny Leszek Salamon powiedział, że w imieniu Klubu wystosują pismo oddzielne.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że presja powodowała, że można
było popełnić jakieś błędy. Można było czegoś nie doszacować, albo coś
przeszacować. Podziękował, w kontekście nowych stawek, które zaproponowano,
że radni przyjęli wcześniej tą stawkę kontrowersyjną dla mieszkańców. Bo nikt nie
chce płacić więcej. Biorąc za przykład sąsiednie gminy, gdzie stawki były niższe, dziś
dzieje się źle, bo śmieci zostają niewywiezione, a firmy próbują wypowiadać umowy.
Proponując niższą stawkę nie bazowaliśmy tylko na opiniach tych, którzy mówią,
że wywóz jest za drogi, my bazujemy na tym jaka jest relacje między ilością śmieci
w odpowiednim miesiącu roku 2012 do roku 2013. Niestety żaden miesiąc nie
pokrywa się na plus tylko pokrywa się na minus. Ostatni miesiąc to 1550 ton do 880
ton w analogicznym miesiącu w roku 2012. Chcielibyśmy aby ta kwota była
jednocyfrowa, ale patrzymy przede wszystkim na to kogo te stawki najbardziej
dotknęły. Uderzyły one przede wszystkim w rodziny wielodzietne czy gospodarstwa
wieloosobowe. W związku z tym do publicznej konsultacji zaproponowano stawki
w wysokości 10,50 zł dla pierwszych czterech osób w gospodarstwie domowym
i 8,00 zł dla piątej i każdej następnej osoby. Umowa obowiązuje na dwa i pół roku,
i dobrze bo daje nam dziś pewien komfort. Będziemy mogli wypracować jednolitą
opinie co do tego, ile tych odpadów tak naprawdę mamy. Być może będziemy musieli
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poczekać do lipca 2013 roku, żeby spróbować ocenić czy mieszkańcy nadwyżki
śmieci usunęli, czy nie. Bardzo dobrze, że tych śmieci jest więcej. Jeżeli miałyby być
one w lasach, w rowach, w ciekach wodnych, to lepiej że stoją one w miejscu gdzie
przewoźnik je odbiera. Będziemy do tych stawek wracać, będziemy prosić żeby rada
je przyjęła. Myśleliśmy, że będzie to w zderzeniu z procedująca się ustawą, gdzie
zwolni się mieszkańca z obowiązku składania nowej deklaracji. Znów nikt nie reaguje
na nasze prośby, tą korektę mógłby przecież zrobić urzędnik.
Jednak
najprawdopodobniej będzie to musiał zrobić mieszkaniec.
Sołtys Książenic Marek Szczech powiedział, że dodatkową kwestią, jeżeli chodzi
o stawki, jest konieczność zaokrąglenia końcówki. Zaapelował żeby uprościć stawkę
i nie generować na końcu groszy. Z matematycznego punktu widzenia możny by było
zaproponować stawkę 11 zł za dwie pierwsze osoby i 10 zł za dwie następne.
Wyszlibyśmy prawie na te same kwoty a uniknęlibyśmy problemu zaokrąglania.
Poprosił żeby wziąć to pod uwagę i jednoznacznie wyjaśnić.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że bierzemy to pod uwagę
i przeliczaliśmy to bardzo skrupulatnie. Najlepiej byłoby zrobić 10 zł ale tak się już nie
da. Bo te 5o groszy przy tej masie płatności czyni kolosalną różnicę. Z z kolei nie ma
potrzeby pobierania 11 zł. Mamy wystarczająco zbilansowane wpłaty i te środki, które
musimy zapłacić firmie, która nam te śmieci odbiera, że nie byłoby w porządku
z naszej strony gdybyśmy pobierali więcej niż nam potrzeba. Jest to problem,
zdajemy sobie z tego sprawę. Dzisiaj interpretacja jest dość jednoznaczna, zaokrągla
się w górę. Interpretacja jest taka sama jak przy podatkach. Faktycznie jest to kłopot,
ale wolelibyśmy mimo wszystko nie wprowadzać 11 zł zamiast 10,50 zł, bo to jest
realna stawka. A nie możemy zejść do 10 zł bo zabraknie nam w tym momencie
kilkudziesięciu tysięcy.
Sołtys Książenic Marek Szczech powiedział, że pozostając przy tych kwotach
to jest dokładnie to samo. 11 zł za dwie pierwsze osoby i 10 zł za dwie następne.
W sytuacji kiedy mamy rodzinę czteroosobową to wychodzi 10,50 zł na osobę.
W sytuacji kiedy mamy jedną osobę to stawkę 10,50 i tak należy zaokrąglić do 11zł.
Defakto ta jedna osoba i tak musi zapłacić 11 zł.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że należy pamiętać o jednej
rzeczy. Cały czas mówimy o tych czterech osobach. Ta kwota jest bazą, ta baza
to jest większość mieszkańców naszej gminy. Gdybyśmy mieli pewność co do tego,
że jest 2+2 to nie ma problemu. Wystarczy, że trzy czwarte gospodarstw
to trzyosobowa, a tylko jedna czwarta czteroosobowe, to już jest problem.
Przewodniczący
Rady Miejskiej zaproponował żeby przenieść tą dyskusje
na następne komisje.
Radny Bogdan Knopik złożył wniosek pisemny o następującej treści:
Proszę o ujęcie w projekcie budżetu na rok 2014 inwestycji pt.: "Budowa parkingu
przy szkole SP - 8" W miesiącu wrześniu odbyła się wizja lokalna przy szkole
podstawowej Nr 8 w Dębieńsku przy ul. Prostej. W wizji uczestniczyli przedstawiciele
Zarządu Dróg Powiatowych, ZDiSK, Dyrekcji Szkoły, Policji. Tematem było ogromne
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niebezpieczeństwo jaki tam występuje podczas dowozu dzieci do szkoły. Jednym
z wniosków było wybudowanie dodatkowego parkingu na terenie szkoły. Odpowiedni
protokół został złożony w sekretariacie Burmistrza Gminy i Miasta. Dlatego proszę
o ujęcie tej inwestycji w budżecie szkoły podstawowej Nr 8.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza
o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji w celu podjęcia uchwały w sprawie
powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum w przedmiocie podziału Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Na tej sesji będą trzy punkty:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum
w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny .
3. Zakończenie.
Termin najbliższy to piątek 29 listopada 2013 roku, sesja odbędzie się o godzinie
12 tej. Informacje w tym temacie państwo już otrzymują.
Aleksander Biela pracownik MOK przekazał prośbę aby szczegółowo czytać
zaproszenia, które otrzymują radni na różne imprezy kulturalne. Są tam wskazane
terminy, do których należy poinformować, czy radni wezmą udział w danej imprezie
czy też rezygnują z niej, ponieważ wtedy można sprzedać bilety i zapełnić salę
publicznością. Jest to dobre rozwiązanie i dla MOKu i dla lokalnej publiczności, która
chętnie przychodzi na dane imprezy.
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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