Protokół Nr XXXVI/13
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 listopada 2013 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w CzerwionceLeszczynach
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia
XXXVI sesji nadzwyczajnej, VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
zwołanej na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, która odbyła
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał Burmistrza,
Zastępcę Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej, Radnych, Skarbnika i Sekretarza Gminy i Miasta, Naczelników,
Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, Przedstawicieli Rad i Zarządów
Dzielnic, mieszkańców oraz przedstawicieli mediów.
Wiceprzewodniczący 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 15 radnych. Nieobecny
był przewodniczący Marek Profaska, radny Arkadiusz Adamczyk, radny Marek
Paluch, radny Antoni Procek, radny Grzegorz Wolny.
Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przeczytał treść uchwały w sprawie powołania
Miejskiej Komisji ds. Referendum, do w/w projektu uwag nie zgłoszono. Radni
otrzymali przed sesją nowy projekt uchwały zawierający skład osobowy Miejskiej
Komisji.
Uchwała Nr XXXVI/483/2013 w sprawie sprawie powołania Miejskiej Komisji
ds. Referendum w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
została podjęta "jednogłośnie" - głosowało 15 radnych.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że procedowaliśmy uchwałę
w sprawie powołania komisji, w skład której wchodzą cztery osoby zaproponowane
przez grupę, która wystąpiła o referendum i cztery osoby reprezentujące burmistrza.
Poprosił aby do 4 grudnia zgłosić kandydatury do 21 komisji, które będą procedować
na terenie gminy, sprawy związane z referendum. Tutaj sytuacja jest taka sama jak
w przypadku komisji procedowanej dzisiaj, po czterech przedstawicieli grupy
referendalnej i czterech przedstawicieli burmistrza. Powiedział, że wcześniej czy
później referendum będzie i chciałby ażeby mieszkańcy GiM Czerwionka-Leszczyny
dowiedzieli się co kierowało grupą referendalną, żeby takiego podziału gminy
dokonać. Jakie ewentualnie plusy, ale przede wszystkim zagrożenia niesie podział
gminy i miasta. Jak wiadomo, na 27 listopada była planowana debata, która miała
być taką tubą mającą pokazać argumenty "za" i argumenty "przeciw". Do tej debaty
nie doszło. Bardzo dużo mieszkańców kontaktuje się ze mną w tej sprawie i dopytuje
czego dotyczy referendum. Dziś jeszcze raz głośno podpisuję się pod tymi radnymi,
którzy przedstawili swoje argumenty przeciw, jestem przeciwko podziałowi Gminy
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i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Odpowiednie uwagi co do tego zgłaszam
każdorazowo i dzisiaj także te uwagi artykułuję w sposób jednoznaczny. Podział GiM
nie leży w interesie 41 tysięcy mieszkańców. Koszty związane z podziałem poniosą
przede wszystkim mieszkańcy. Poniosą ci, którzy dzisiaj nie do końca wiedzą
co niesie za sobą ten podział. Nie ma następcy prawnego, w związku z tym wszystko
to, co jest związane z tworzeniem trzech nowych samorządów, to jest przez kilka lat
zajmowanie się samym sobą. Straci mieszkaniec, straci wizerunek gminy, stracą ci
wszyscy, którzy dzisiaj w gminie żyją. Spowodujemy to, że ci wszyscy, którzy chcą
w tej gminie mieszkać, żyć, pracować, inwestować będą się zastanawiali gdzie.
W związku z tym mówię tej inicjatywie po prostu nie.
Radny Henryk Dyrbuś złożył na ręce burmistrza podziękowania dla pracowników
ZDiSK za solidne wykonanie ulicy Kamieńskiej. Powiedział, że jest jeszcze prośba
aby w ramach jakiś środków położyć tam mikrodywanik.
Ad. 3
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
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