Protokół Nr XXVII/08
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 września 2008 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska dokonał otwarcia XXVII sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie przywitał
wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic,
Burmistrza, zastępców Burmistrza oraz pracowników Urzędu (listy obecności
stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności (załącznik
do protokołu), że w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 21 Radnych. W sesji udział wzięło 19 Radnych.
Nieobecność usprawiedliwili: radny Bogdan Knopik, radny Grzegorz Płonka.
Następnie przedstawił pismo Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
następujących projektów uchwał:
1)
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowym najemcy,
2)
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowym najemcy,
3)
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do
zatwierdzenia projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, wyżej wymienione projekty uchwał
zostały wprowadzone do porządku obrad „jednogłośnie”- 17 Radnych wzięło
udział w głosowaniu.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad uwzględniający powyższe
głosowanie:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.08.2008 r.
4) Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności.
5) Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6) Informacja o bieżącej korespondencji.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
2) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
3) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
4) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy,
upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do zatwierdzenia
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
ustalenia terminów wyborów Rady Dzielnicy w dzielnicy Czerwionka Karolinka,
ustalenia terminów wyborów Sołtysa w sołectwie Książenice,
zmian w Statucie Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
zmiany uchwały dot. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy i miasta Czerwionka–Leszczyny oraz planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze,
zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 3
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie protokół z sesji w dniu 29 sierpnia 2008
r., który został przyjęty bez uwag, przy głosach 15 „za”, 0 „przeciw”
i 2 „wstrzymujących się”.
Ad. 4
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski przedstawił sprawozdanie z bieżącej
działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 29 sierpnia 2008 r. do
26 września 2008 r. (załącznik do protokołu).
Uzupełniając sprawozdanie Burmistrz poinformował, że odbyła się narada
z udziałem Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Dzielnic, gdzie został
zaproponowany plan i harmonogram rozwoju sieci drogowej na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka Leszczyny. Przedstawiono w tym planie kryteria, które miały być
podstawą do realizacji zadań drogowych na przestrzeni trzech najbliższych lat. Co do
kryteriów jest aprobata. Natomiast problemy dotyczą zadań, które tym kryteriom
odpowiadają. Rolą Burmistrza jest rozstrzyganie problemów, a nie mnożenie i dlatego
będą wysłuchane opinie społeczne i wybrane najlepsze rozwiązania. Lecz nie będą
realizowane zadania na tych drogach, których stan prawny nie jest uregulowany.
W związku z tym prośba do wszystkich Sołtysów Przewodniczących Rad i Zarządów
dzielnic, żeby wzięli to także pod uwagę. Tak się składa, że na terenie gminy jest
szereg takich dróg, które są „niczyje”, ale są czyjąś własnością i przede wszystkim są
na terenie naszej gminy. Chciałbym aby na przestrzeni najbliższych dwóch lat udało
nam się doprowadzić do ewidencji tych dróg- zabezpieczając w budżecie na to środki
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finansowe, aby w dalszej kolejności można było realizować zadania pod nazwą:
„kanalizacja”, „odwadnianie”, „utwardzanie dróg”. Należy wziąć pod uwagę ważną
rzecz, iż poszczególne obiekty drogowe muszą mieścić się w określonych parametrach,
które wskazują przepisy prawa budowlanego- odpowiednia szerokość drogi. Mamy
dzisiaj drogi, które są już zabudowane tzw. ulicówki, gdzie szerokość nie odpowiada
normom. W takim przypadku musi dojść do porozumienia z nadzorem, wydaniem
decyzji i zgodą na wejście na roboty. Stąd prośba dotycząca wniosków do budżetu, aby
selekcjonować drogi pod względem ich stanu prawnego. Zdarzało się tak w tej Gminie,
że były pozwolenia na budowę bez uregulowanego stanu prawnego. Oczywiście jest
taka możliwość, jeżeli jest zapis notarialny o dostępie do drogi, która jest drogą
publiczną, ale często były to drogi prywatne. Przykładem może być sprawa ul.
Kochanowskiego w Czuchowie. Od roku próbujemy uregulować tam stan prawny
i okazuje się, że na dwudziestu kilku właścicieli jeden nie wyraził zgody i jest
problem, który musimy rozstrzygnąć.
Odbyło się także spotkanie z Dyrektorami Zarządów: Dróg Wojewódzkich
i Powiatowych. Efektem narady jest stanowisko, w którym uznajemy, że na przestrzeni
dwóch, trzech lat kiedy będzie budowa autostrady przebiegała przez drogę 924 na
odcinku Bełk-Przegędza, ta droga będzie poddawana bieżącym remontom. Na
początku roku 2009 rozpoczną się prace planistyczne nad przebudową tejże drogi.
Rok 2009 i 2010 to gwarancja na to, że będzie wykonany nowy dywanik asfaltowy.
W listopadzie będzie zmiana rozkładu jazdy autobusów na tych najbardziej
uczęszczanych kursach. Będzie intensyfikowanie kursów oraz zachowanie ostrożności
co do pozostałych kursów tzw. nie napełnionych. Za wszystkie niedogodności
przepraszam, bo osobiście odbieram wiele telefonów, skarg. Nie są to skargi
roszczeniowe, ale jest to pełne zrozumienie przy wytłumaczeniu, że od listopada br.
nastąpi optymalizacja i złagodzenie skutków dzisiejszych niedociągnięć.
Burmistrz złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
w roku bieżącym Dożynek Powiatowych. Szczególne podziękowania należą się
sołtysowi Bełku- Jolancie Szejka i sołtysowi Palowic- Bernardowi Strzodzie, którym
udała się rzecz, z którą jest przeważnie problem, a mianowicie „porwania” ludzi do
przygotowania imprezy. Słowa uznania znajdą także wymiar w określonej dedykacji
i podziękowaniu, które zostanie zorganizowane dla tych, którzy także przyczynili się
do zorganizowania tego przedsięwzięcia, tej wspaniałej imprezy. Podziękowania
kierowane są także do księży dziekanów ks. Reinharda Schittko i ks. Antoniego
Szczypki, za koncelebrę mszy dziękczynnej w intencji rolników naszej Gminy
i naszego Powiatu. Podziękowania należą się również Pani Marioli Czajkowskiejdyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz Pracownikom.
Podziękowania kierowane do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej
imprezy.
Kolejne podziękowania Burmistrz złożył Pani Jolancie Szejka –sołtysowi Bełku
i Mieszkańcom Bełku, którzy przyczynili się do realizacji zadania pn. „Słoneczny
Plac”.
Podziękowania należą się również współgospodarzowi tego przedsięwzięcia Panu
Robertowi Kowolowi gdyż współgospodarzem tego placu jest Ochotnicza Straż
Pożarna. Od pewnego czasu powinno obowiązywać współdziałanie, które powinno
istnieć nie tylko w Bełku ponieważ kolejne zadania takie jak w Bełku szykują się
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w Szczejkowicach, Stanowicach, a także w innych miejscowościach. Jeśli chodzi
o Stanowice, to już zostały podpisane pewne dokumenty organizacyjne.
Radny Alojzy Waniek- stwierdził, iż chciałby uzyskać więcej informacji nt.
planowanego zadania inwestycyjnego- remontowego dróg. Burmistrz wspomniał dość
obszernie na temat tego dokumentu. W związku z tym ma pewne pytania i chce aby się
Burmistrz do nich ustosunkował. Takie pierwsze spostrzeżenie- to należą się
podziękowania inicjatorom za przygotowanie takiego dokumentu, który powstał
pierwszy raz w Gminie. Ale ma również uwagi co do tego. Dobrze, że ten dokument
rozpoczął się od Rad Dzielnic i Sołectw, ale powinien trafić też do Radnych.
Niektóre pozycje są przeinwestowane. Są tam też inwestycje nie związane z drogami.
Czy rozbudowa terenu dla ZD i SK jest drogą? Byłoby dobrze, aby w każdym
uzasadnieniu była podana długość dróg. Wtedy można by było więcej na ten temat
powiedzieć. Jeżeli taka kwota zostanie wykorzystana to należą się podziękowania.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- stwierdził, że jako Burmistrz nie ingerował w to
jakie zadania mają zostać ujęte w planie inwestycyjnym i remontowym dróg. Był
jedynie inicjatorem, a Pracownicy są autorami tego zadania. Większych uwag nie ma
co do kryteriów. Emocje dotyczą zadań i one zawsze będą. To jest przecież temat do
dyskusji Radnych. To czy ZD i SK jest w obszarze drogowym czy nie, to musiałbym
zadać pytanie Dyrektorowi ZD i SK po co to zadanie tam umieścił i dlaczego robi
sobie problemy. Mówimy o zadaniach drogowych i sprawa jest oczywista. Jeżeli to już
budzi kontrowersje, to ZDiSK w ogóle nie będzie brany pod uwagę i sprawę należy
traktować jako zamkniętą. Prośba do Radnych a także Sołtysów i Przewodniczących
Rad Dzielnic aby wzięli pod uwagę to, że są także uwagi mieszkańców. Burmistrzowie
co poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00 przyjmują strony oraz o każdej porze
czas pracy urzędniczej. Wszystko to jest wzięte pod uwagę i stąd ten Plan należy
traktować jako rzecz, która zamyka się tylko w jednym obszarze: 3 lat, kwocie około
10 mln zł i założeniu, że jest to po raz pierwszy dany Państwu pod rozwagę dokument
i opowiedzeniu się czy chcecie go, czy nie chcecie.
Radny Bernard Strzoda- zapytał czy w związku z weryfikacją linii 194 będzie też
analizowana linia 312, którą zastąpił PKS i też zostały zmienione kursy tych
autobusów.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- poruszona została kwestia linii 194, która jest
najbardziej kontrowersyjna. Rozmowy dotyczyły także umowy z PKS- em, która
kończyła się w lipcu i został zlikwidowany mały „busik”. Wprowadzone zostało
rozwiązanie alternatywne, które także monitorujemy. Chciałbym aby w listopadzie
kwestia optymalizacji dotyczyła wszystkich linii autobusowych. Nie da się
jednocześnie zmniejszyć i polepszyć. Jeżeli chcemy mieć lepszą obsługę
komunikacyjną to musimy liczyć się z tym, że wydatki komunikacyjne będą znacznie
wyższe. Możemy zmniejszyć koszty związane z MZK, czyli można poszukać
alternatywy. W tym temacie także rozmawiamy, zastanawiamy się nad najlepszym
rozwiązaniem. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że odpowiedzialnym za
komunikację jest Gmina i nie może indywidualnie podpisywać umów
z przewoźnikami. Musi na tę okoliczność powołać jednostkę. Może to być model
rybnicki, może to być KZK GOP, który jest zdecydowanie droższy niż MZK. Jeżeli
chodzi o model rybnicki to Rybnik wydaje na swoją komunikację 23 miliony zł
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rocznie. Nas komunikacja kosztuje około 1,2 mln zł,1,3 mln zł na dzień dzisiejszy.
Mamy jeszcze trzy miesiące roku 2008 i może wzrosnąć do 1,6 mln zł. Przemawia
przez nas troska o pasażera i co do tego nie ma wątpliwości. Przy czym chciałbym aby
przy okazji dyskusji o budżecie roku 2009 zastanowić się nad formułą transportu
zbiorowego, bo co do tego, że koszty wozokilometra będą wyższe to nie ma
wątpliwości. A to jest 95% wszystkich kosztów związanych z organizacją komunikacji.
Zmniejszenie może nastąpić w obszarze 5% tj. zmniejszyć liczbę członków zarządu,
zmniejszyć administrację lecz ta ogromna część to koszty związane z taborem,
paliwem, obsługą itd.
Radny Alojzy Waniek- stwierdził, iż niektóre autobusy linii 309 powielają się
z kursami autobusów 194 praktycznie w okresie 5. minut. Należałoby się zastanowić
aby rozładować tę część, którą chcemy zostawić na tym poziomie stosując
przesunięcia. Następny temat to linia 313 i w tym temacie rozmawiałem
z naczelnikiem Wydziału GK- K. Kulesą, aby usprawnić tę linię, która jest słabo
napełniona. Może są to małe koszty ale w ciągu roku są to na pewno duże pieniądze.
Przewodniczący RM Marek Profaska- stwierdził, że jest zadowolony
z intensyfikacji kursów linii 194 w tych newralgicznych godzinach w ramach jej
optymalizacji. Ale, aby te zadowolenie było pełne jest prośba do Pana Burmistrza, by
stało się to jak najszybciej, ponieważ zbliża się rok akademicki.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- stwierdził, że podjęcie decyzji o tym, że od
1 września zawieszamy pewne linie- to jest decyzja Burmistrza z góry skazana na
krytykę. Jeżeli mówię, że jestem odpowiedzialny za finanse tej Gminy i mówię
o optymalizacji, to musimy poczekać. Jest młodzież szkolna oraz akademicka i jeżeli
okaże się, że możemy uruchomić kursy od 15 października to zmiana zostanie
wprowadzona.
W związku z przejściem na emeryturę Pani Krystyny Niedobeckiej- dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Burmistrz, Zastępcy Burmistrza
a także Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczący, złożyli życzenia
okolicznościowe.
Burmistrz poinformował, że na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
powołał Panią Celinę Cymorek.
Pani Krystyna Niedobecka podziękowała za miłe słowa oraz współpracę w okresie
pracy zawodowej.
Ad. 5
1) Radny Antoni Bluszcz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że
Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 24.09.br. Komisja zapoznała się
z wynikami kontroli w LKS „Borowik” Szczejkowice. Kontrola obejmowała proces
pozyskania, wydatkowania i rozliczania środków z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w roku 2007 i częściowe wykonanie za rok 2008. Komisja
zwróciła uwagę na problemy wynikające z obowiązującego systemu dotacji dla
Klubów Sportowych.
Komisja przyjęła następujące wnioski, które wynikają z kontroli w Klubie
Sportowym „Piast Leszczyny i LKS „Borowik” Szczejkowice:
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1.Zwrócić się do Burmistrza Gminy i Miasta Czeriwonka-Leszczyny
o sprawdzenie czy wydatkowanie środków uzyskanych z dotacji na młodzież nie
będącą mieszkańcami naszej gminy, nie narusza obowiązującego prawa w zakresie
finansów publicznych.
2. Wnioskuje się do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny aby
w konsultacji z właściwą komisją Rady Miejskiej i prezesami Stowarzyszeń
korzystających z dotacji, opracować zasady udzielania dotacji w sposób
uwzględniający osobowo liczbę dzieci i młodzieży objętych działaniami
dotowanych podmiotów.
3. Wnioskuje się do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o rozstrzyganie konkursu na dotacje związane z realizacją zadań gminnych
powierzanych stowarzyszeniom, w terminie do 30 dni od uchwalenie przez Rade
Miejską budżetu Gminy i Miasta.
4. Wnioskuje się do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, aby
w umowach dotacji wymóc na dotowanych podmiotach jednolity sposób
oznaczania faktur, którymi są rozliczane dotacje. Dobrym przykładem jest
oznaczanie faktur w Klubie Sportowym „Piast” Leszczyny.
Ustalone zostały składy Zespołów Kontrolnych do przeprowadzenia kontroli
w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 6.
W trakcie jest kontrola w Dzielnicy Czuchów. Ustalony został termin kontroli
w sołectwie Bełk i Zespole Szkół Nr 1.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
2) Radny Albin Szweda wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ładu Przestrzennego przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu 15. 09.br.
W trakcie omawiania punktu dotyczącego wniosków do projektu budżetu Gminy
i Miasta na 2009 rok dyskusję wzbudziła sprawa remontów dróg i przedstawiona
propozycja zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych w latach
2008-2011. Zwracano uwagę, że w przypadku tak przyjętego planu nie będą wykonane
pozostałe końcówki dróg i remonty chodników przy drogach powiatowych
i wojewódzkich- realizowane przy udziale środków Rad Dzielnic i Sołectw. Komisja
wstępnie zaakceptowała Plan zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach
gminnych w latach 2008-2011 zwracając uwagę aby plan był „elastyczny” dający
możliwość przesunięcia środków w zależności od potrzeb. Do budżetu na 2009 rok
zgłoszono następujące wnioski:
1) Zaplanować środki na budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul.
Rybnickiej 42 i 50 w Leszczynach.
2) Zaplanować środki na budowę garaży zbiorczych ze stanowiskiem na odpady
komunalne przy ul Mickiewicza w Czerwionce.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
3) Radny Marek Paluch- Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej,
Promocji i Rozwoju poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 15.09.br. gdzie
omawiano materiały na sesję RM oraz podjęto następujące wnioski do budżetu Gminy
i Miasta na 2009 rok:
1. Zabezpieczyć środki na dokończenie termomodernizacji budynku KS „23 Górnik”
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Czerwionka.
2. Zabezpieczyć środki finansowe na rozpoczęcie budowy garaży na zabytkowym
osiedlu Familoki w Czerwionce.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
4) Arkadiusz Adamczyk przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia w dniu 15.09.br gdzie podjęto następujące wnioski do
budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok:
Przeznaczyć środki (wnioskowane przez Komisję na remont łaźni na obiekcie KS
„Piast” Leszczyny) na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego obiektu.
Wniosek do projektu budżetu na 2009 rok
1. Opracować koncepcję strategii szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
w
Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.
2. Zintensyfikować działania w celu rozpoczęcia budowy boiska w Dębieńsku.
3. Zabezpieczyć środki pozwalające na staranie się o środki zewnętrzne na
budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w jednej z dwóch największych
dzielnic.
4. zabezpieczyć w budżecie kwoty na następujące działania:
- 350 tys zł dotacja na rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
- 300 tys zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
- 100 tys zł remonty i drobne zadania inwestycyjne na obiektach sportowych,
- 10 tys zł na zadania dotacyjne związane z działalnością na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
5) Radny Robert Kowol przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia w dniu 17.09. br., na którym podjęte zostały wnioski dot.
budżetu na rok 2009, tj. :
1. Komisja popiera budowę Przedszkola w Bełku.
2. Komisja wnioskuje o uwzględnienie propozycji bieżących remontów zgłoszonych
przez dyrektorów palcówek oświatowych.
24.09.br. członkowie Komisji uczestniczyli w Zespole ds. analizy zgłoszonych
propozycji do budżetu z poszczególnych placówek, uwzględniając takie kryteria jak:
- decyzja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,
- stan bezpieczeństwa, czy zagrożenia wynikające z danego stanu technicznego.
Zespół przygotuje odpowiedni harmonogram i ustali hierarchię, kolejność
wykonywania remontów w poszczególnych placówkach.
Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 23.09 br. Było to wspólne posiedzenie
z Komisją Oświaty Rady Powiatu. Wypracowane zostało wspólne stanowisko
dotyczące poszerzenia kształcenia w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach pod
kątem uruchomienia kopalni Dębieńsko I, tj. utworzenia klasy górniczej. Stąd prośba
do Burmistrza o przekazanie informacji o przebiegu rozmów z właścicielem kopalni„Carbonią”.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
6) Radny Henryk Dyrbuś przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
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i Współpracy z Samorządami poinformował, że Komisja obradowała 16.09.br.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał sesji RM tj. projektu Statutu OPS oraz
projektami dot. przeprowadzenia wyborów powszechnych w dwóch jednostkach
pomocniczych. Do budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok podjęto następujące wnioski:
1. Doposażyć wóz bojowy OSP Przegędza w zbiornik wody.
2. Wykonać progi zwalniające zgodnie ze wskazaniami i potrzebami rad sołeckich i rad
dzielnic,
3. wykonać oświetlenie i doświetlenie ulic:
- Leszczyny Osiedle – od targowiska wzdłuż ogrodów działkowych,
- Leszczyny Osiedle – ul. Ogrodowa do ul. Ks. Pojdy w kierunku działek,
- Leszczyny Osiedle – ul. Reymonta 4,
- Leszczyny Stare – ul. Pierchały, końcówka do ul. Dworcowej,
- Czerwionka Centrum – ul. Kościuszki i kompleks garażowy przy tej ulicy (zgodnie
z wykonaną dokumentacją),
- Przegędza - ul. Szkolna (boczna) do OSP i ośrodka zdrowia,
- inne wskazania,
4. Uzupełnić oznakowanie pionowe i poziome dróg.
5. Wykonać jednolite tablice z nazwami ulic.
6. Opracować koncepcję miejsc parkingowych na terenie dzielnic Leszczyny Osiedle
i
Czerwionka.
7. Wykonać remont ul. Powstańców w Leszczynach.
8. Wykonać remont chodnika przy ul. Narutowicza w Leszczynach.
9. Wykonać drogę – ul. Błękitna w Leszczynach.
10. Opracować koncepcję ciągów pieszo – jezdnych w dzielnicy Leszczyny Osiedle.
11. Wykonać remont kapitalny ul. Powstańców w Przegędzy.

12.Przeznaczyć w 2009 r. po 60 tys. zł. dla jednostek pomocniczych gminy, jako kwotę
minimum.
W sprawach bieżących zgłoszono następujące sprawy:
- zwracano się o zwiększenie kontroli Straży Miejskiej oraz aby efektem tych
kontroli były zgłoszenia dot. zaobserwowanych nieprawidłowości,
nieuporządkowanych terenów itp.
- zgłoszono również uwagi dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu kanalizacji
sanitarnej przy ul. Pierchały (bocznej) nr 5,7,9a
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
7) Radny Ryszard Jonderko przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił sprawozdanie
z posiedzenia w dniu 16.09. br. gdzie zapoznano się z projektem statutu OPS oraz
podjęto następujące wnioski do budżetu gminy i miasta na 2009 rok:
- ująć w projekcie budżetu środki na realizację ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej
w Przegędzy,
- w organizowanych przez MOS i R, MOK wyjazdach, wycieczkach ująć również wyjazdy
w którchm mogliby uczestniczyć rolnicy (Polagra),
- zwiększyć kwotę dotacji przekazywanej do Rejonowego Związku Spółek Wodnych do
kwoty 85 tys. zł.,
- w przypadku realizacji powiatowego Programu Ograniczania Niskiej Emisji zabezpieczyć
z budżetu gminy środki na dopłatę do Programu,
- dofinansować finały konkursów ekologicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- rozpocząć realizację kanalizacji sanitarnej od dzielnicy Czerwionka Karolinka,
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- zabezpieczyć środki na dofinansowanie dla rolników do wapnowania gleb

- rozszerzyć selektywną zbiórkę odpadów o odpady biodegradowalne.
W sprawach bieżących omówiona została sprawa wykoszeń na terenach komunalnych
i podjęto wniosek aby przeprowadzać kontrole po wykoszeniach i monitować
u wykonawcy przypadki niewłaściwej realizacji zadania, prowadzić działania w celu
mobilizacji Mieszkańców dzielnicy Leszczyny do podłączania się do kanalizacji
sanitarnej.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
8) Radny Andrzej Jarmundowicz- przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

poinformował, iż posiedzenie komisji odbyło się 17.09.br i 26.09.br. Na
pierwszym spotkaniu zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały dot. ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy i miasta Czerwionka–Leszczyny oraz planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze, oraz z informacją o przebiegu
wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za I półrocze 2008
roku. Komisja stwierdziła na podstawie dokumentów sprawozdawczych:
- wykazujących nadwyżki i deficyty
- wykonania dochodów
- wykonania wydatków
- stanu należności
- stanie dochodów
oraz Uchwały Nr 4100/4/99/2008 z dnia 04.09.2008 r. oraz Zarządzenia
Burmistrza nr 0151/132/2008 Burmistrza G i M Czerwionka-Leszczyny z dnia
27.08.2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu G i M Czerwionka-Leszczyny za I półrocze 2008 roku, prawidłowość
informacji i rekomenduje Radzie Miejskiej przyjęcie przedmiotowego
sprawozdania.
Na posiedzeniu w dniu 26.09.2008 r. przeanalizowany został § 1 dot.
zwiększenia per saldo dochodów budżetu gminy i miasta na 2008 rok z kwoty
84.451.805,43 zł do kwoty 85.003.363,57 zł a także § 2 dot. zwiększenia per
saldo wydatków z kwoty 87.962462,32 zł do kwoty 88.114.020, 46 zł, oraz § 3
dotyczący zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów na realizację zadań
inwestycyjnych w związku z uzyskaniem środków z funduszu celowego
przychodów z tytułu: wolnych środków, zmniejszenia przychodów z kredytów
inwestycyjnych stanowiących źródło pokrycia deficytu wynoszącego
3.110.656,89 zł, a także § 4 dotyczący zmiany w planie dochodów, § 5 dotyczy
zmiany w planie wydatków budżetu na 2008 r. Komisja pozytywnie
zaopiniowała powyższe zmiany i wnioskuje do Rady o ich przyjęcie.
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie wyjaśnień przez Panią
Skarbnik w sprawie zał nr 3 dot. zakupów inwestycyjnych na rok 2008- tj.
kwoty 30 tys zł.
Pani Teresa Czajka- skarbnik G i M wyjaśniła, że ta kwota została
wprowadzona do budżetu w związku z regulowaniem spraw geodezyjnych
budynku „ratusza” w Czerwionce, gdyż była rozbieżność w prawach własności
gruntów komunalnych i spółdzielczych. W konsekwencji dokonano zamiany
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gruntów aktem notarialnym i bank nam wpłacił 30.000,00 zł a Gmina
wydatkowała na rzecz banku kwotę 30.100,00 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów– Andrzej Jarmundowicz
złożył podziękowania przedstawicielom Gminy którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej.
9) Radny Bernard Strzoda- przewodniczący Klubu Radnych „Ruch Rozwoju Gminy
i Autonomii Śląska” poinformował, że Klub odbył swoje posiedzenia 12.09. br.
i 17.09. br., gdzie omówiono projekt statutu OPS, który został pozytywnie
zaopiniowany oraz sprawy bieżące. Podjęto wnioski do budżetu gminy i miasta na
2009 rok:
- realizacja planu „zadania inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych”,
- zaplanowanie środków na realizację budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z kolejnością określoną w opracowanej koncepcji,
- w ramach Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
- zabezpieczyć teren pod rozwój drobnej przedsiębiorczości, budownictwa
mieszkaniowego oraz terenów zielonych w dzielnicach,
- zabezpieczyć środki na utworzenie i realizację koncepcji architektonicznej
„centrum Czerwionki”,
- zabezpieczyć środki na współfinansowanie remontów infrastruktury drogowej
dróg powiatowych i wojewódzkich,
- zabezpieczyć środki na modernizację boisk przyszkolnych, zgodnie
z wypracowanym wcześniej harmonogramem,
- zabezpieczyć środki na dokończenie realizacji planu budowy sal
gimnastycznych przy szkołach,
- zabezpieczyć środki na urealnienie płac pracowników Urzędu Gminy i Miasta,
- zaplanować środki na pokrycie udziału własnego w tzw. „miękkich projektach”
realizowanych za pomocą funduszy unijnych,
- zabezpieczyć większe środki na realizację zadań związanych z krzewieniem
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- zabezpieczyć środki na realizację programu termomodernizacji obiektów
komunalnych,
- opracować projekt rozbudowy Urzędu Gminy i Miasta w aspekcie
scentralizowania jego siedzib,
- zabezpieczyć środki na rozszerzenie programu segregacji odpadów
komunalnych
w
aspekcie
utworzenia
kompostowni
odpadów
biodegradowalnych,
- zabezpieczyć większe środki na odtworzenie i utrzymanie urządzeń
melioracyjnych,
- zabezpieczyć środki na modernizację oświetlenia ulicznego,
- zabezpieczyć środki do dyspozycji rad sołeckich i rad dzielnic
z przeznaczeniem tych środków na infrastrukturę drogową a kwotę do 5 tys na
organizacje imprez lokalnych.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
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10) Radny Adam Kapias- przewodniczący Klubu Radnych „Wspólnota
Samorządowa” poinformował, że Klub odbył swoje posiedzenie w dniu 17.09.2008 r.,
Omówione zostały projekty uchwał kierowane na sesję RM, do których nie wniesiono
uwag oraz podjęte zostały wnioski do budżetu gminy i miasta na 2009 rok:
Wnioski ogólne:
- zwiększenie nakładów na budowę i remonty dróg i chodników (dokonanie
korekty zgodnie ze zgłoszeniami Rad Dzielnicowych i Sołeckich),
- zaplanowanie środków na przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji sieci
dróg gminnych,
- zaplanowanie środków na realizację koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny- I etap dzielnica Czerwionka Karolinka,
II etap pozostałe dzielnice i sołectwa,
- zaplanowanie środków na utworzenie na terenie Gminy składowiska odpadów
organicznych oraz budowa zakładu przeróbki odpadów organicznych,
- obniżenie kosztów uczestnictwa w związku komunikacyjnym i rozważenie
możliwości zmiany związku komunikacyjnego, przy jednoczesnej optymalizacji
kursów autobusów (likwidacja nierentownych plus tworzenie nowych połączeń,
zwiększenie kursów niektórych linii),
- zwiększenie ilości środków dla Rad Sołeckich i dzielnicowych do kwoty 70 tys.
zł na jednostkę,
- w studium do planu zagospodarowania przestrzennego gminy przewidzieć
utworzenie terenów dla budownictwa jednorodzinnego w Leszczynach powyżej
osiedla Południe, pomiędzy ul. Czereśniową a ul. Dworcową, w Czerwionce od
Przedszkola nr 10 na osiedlu Jana Pawła II w kierunku Bełku,
- zaplanowanie środków na budowę 2 dużych parkingów miejskich (Czerwionka
i Leszczyny),
- urealnienie płac pracowników Urzędu- ten wniosek Klub już składał wcześniej
i jest on realizowany przez Burmistrza.
Wnioski lokalne:
- zaplanowanie środków na zabudowę oświetlenia w miejscach gdzie zgłoszono
braki i jest uzasadniona potrzeba,
- intensyfikacja budowy boiska sportowego do piłki nożnej w dzielnicy
Dębieńsku,
- zaplanowanie środków na budowę kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 2
w Leszczynach,
- zaplanowanie środków na budowę przyszkolnych obiektów sportowych
w dzielnicach i sołectwach,
- zaplanowanie środków na termomodernizację obiektów szkolnych i sportowych
(opracowanie planu termomodernizacji) z uwzględnieniem obniżenia kosztów
i eksploatacji budynków,
- zaplanowanie środków na wzięcie udziału w projekcie ORLIK 2012,
- zaplanowanie środków na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Zespołu
Szkół Nr 1 w Leszczynach,
- zaplanowanie środków na rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej
w Przedszkolu nr 10 w Czerwionce,
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-

opracowanie ciągów pieszo-jezdnych w dz. Czerwionka.

Wiceprzewodniczący RM Bernard Strzoda- Klub Radnych RRG i AŚl podjął
wniosek o budowie kanalizacji ale nie wskazywaliśmy co ma być najpierw- która
dzielnica czy sołectwo. Kanalizacja ma być prowadzona zgodnie z koncepcją jaka jest
w trakcie opracowywania i zdajemy się na wynik opracowanej koncepcji.
Pan Grzegorz Wolnik- zastępca Burmistrza- stwierdził, że z wielką satysfakcją
wysłuchał wniosków poszczególnych Komisji oraz obu Klubów Radnych, ponieważ
jesteśmy zgodni co do pryncypiów i nie ma w tym przypadku między nami podziałów.
Już na poprzedniej sesji poruszana była kwestia związana z kanalizacją. Temat nie jest
prosty z tej przyczyny, iż koncepcja kanalizacji musi się ściśle wiązać ze studium do
planu zagospodarowania przestrzennego. Te prace muszą być prowadzone równolegle.
Na przełomie roku będzie już możliwość zapoznania się z pierwszą wersją studium
i tak samo też na przełomie roku- może koniec grudnia, początek stycznia,
chcielibyśmy ogłosić przetarg na studium wykonalności do kanalizacji. To by był
dokument, który pozwoliłby na określenie kosztów realizacji kanalizacji.
Odnośnie programu drogowego, to w dniu wczorajszym pojawiły się środki
w budżecie Państwa w wysokości 1 mld zł na dofinansowanie tego typu programów
i to jest dobra wiadomość. Jestem po rozmowie z Ministerstwem i będziemy do tego
programu startować. Jest to program trzyletni- tak jak nasz i będzie można uzyskać
3 mln zł na każdy rok. Więc byłoby to coś nieprawdopodobnego gdyby udało się nam
pozyskać przynajmniej połowę tej kwoty. Zła wiadomość- to taka, że nie będzie
żadnych kompromisów przy kryteriach, bo przy środkach unijnych nie mamy
możliwości dyskutowania. Jak wyjdzie z kryteriów to taki program zostanie wysłany
do Warszawy. Jeśli chodzi o postulaty dot. wyznaczenia miejsc na duże parkingi,
wykonanie ciągów komunikacyjno-pieszych, to też wiąże się z planem
zagospodarowania przestrzennego, który będzie wyłożony w przyszłym roku celem
zgłaszania uwag i wniosków.
Pani Lucyna Król- naczelnik Wydz. UA poinformowała, że w marcu i kwietniu 2009
roku nastąpi wyłożenie planu i rozpoczną się konsultacje w dzielnicach i sołectwach.
Radny Adam Kapias- stwierdził iż dobrze, że burmistrz zauważył zbieżność i nie
tylko, jeśli chodzi o wnioski. Wracając do problemu kanalizacji - to mapa projektów
dofinansowanych przez Województwo, i tutaj powtarza się sytuacja, że większość
gmin, które do dnia dzisiejszego, do zakończenia dofinansowania z ZPORR-u,
otrzymały środki, skupiła się na inwestycjach drogowych i kanalizacyjno-ściekowych.
To są jakby dwa główne kierunki. Dobrze zaczęliśmy w ubiegłej kadencji
„przerabiając” ze ZPORR około 5 mln zł na kanalizację. Jednak dla przykładu
Świerklany wykorzystały 33 mln zł na to samo zadanie. Czyli widać, że są gminy np.
w powiecie żywieckim: Czernichów wykorzystał 20 mln zł, Rajcza, 5,5 mln zł, które
widziały problem jako priorytet już wcześniej. Musimy bardzo pilnie mobilizować się
czasowo, żeby do końca okresu finansowania sięgnąć po te środki. W przeciwnym
wypadku nawet gdyby trzy takie kopalnie powstały, nie będziemy w stanie
sfinansować tych zadań. Z analizy tej mapy dofinansowanych projektów wynika
również to, że w tych gminach stworzono oczyszczalnie ścieków centralne, ale są też
oczyszczalnie lokalne nawet w sołectwach. Ważny też będzie mądry wybór sposobu
realizacji tych zadań.
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Pan Grzegorz Wolnik- zastępca Burmistrza- wykonanie koncepcji wykaże jaki
sposób będzie najbardziej optymalny czy oczyszczalnie zbiorowe, czy indywidualne.
Być może, że się zdarzy, iż w jakiejś części program będzie dofinansowywał
indywidualne oczyszczalnie przydomowe. Naszym problemem jest także to, że
jesteśmy na niektóre programy za mali, a na niektóre za duzi. Z programu regionalnego
RPO) nie możemy wystartować bo jesteśmy za dużą gminą (powyżej 15 tys. RLM),
a z krajowych programów nie mamy szans, bo jesteśmy zbyt mali przy takich miastach
jak Łódź, Katowice, gdzie liczy się efekt ekonomiczny w postaci zrzutu ładunku.
Radny Adam Kapias- zwrócił także uwagę, że bardzo duże środki, co wynika z mapy
dofinansowań, pozyskały miasta na zadania z zakresu kultury. Pszczyna pozyskała 17
mln zł, ale była też zaniedbana. Jest jednak wiele mniejszych przykładów. To tak na
marginesie podjętej na ostatniej sesji decyzji o sprzedaży zamku w Palowicach.
Pan Grzegorz Wolnik- z-ca burmistrza poinformował, że Gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie remontu zameczku w Leszczynach. To jest program ministerialny
i w tym zakresie też staramy się pozyskiwać środki.
B Wiesław Janiszewski- stwierdził, że to nie jest tak, że nie zauważamy możliwości
pozyskania środków zewnętrznych gdyż Świerklany mają swoją kanalizację, a my
mamy swoją termomodernizację Leszczyn i tego nam nikt nie zabierze. To, że my
mówimy o kanalizacji świadczy fakt, że tego tematu nie ominiemy. Pewne dyrektywy,
ciążą nad nami i nie da się tego uniknąć. I tak jak słyszeliśmy wybierzemy optymalne
rozwiązanie. Nie tylko zlewnia jednej oczyszczalni, ale także lokalne oczyszczalnie
oraz dopłaty do tych, do których żaden rodzaj organizacji ściągnięcia ścieków nie
dojdzie. To musi być kompleksowe rozwiązanie dla specyficznej gminy jaką jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Ta specyfika wynika ze 115 km 2 powierzchni.
Pan Andrzej Raudner- poinformował odnośnie pozyskiwania funduszy na kulturę, iż
gmina złożyła parę wniosków. Czekamy na rozstrzygnięcie i może za kilka miesięcy
będziemy mogli się już czymś pochwalić.
Natomiast jeżeli chodzi o Zespół Szkół nr 1 to została wyłączona z użytkowania stara
szkoła. Wszystkie dotychczasowe przeglądy wykonywane na przestrzeni lat, nie
wykazywały tak złego stanu technicznego budynku, jaki wykazał ostatni przegląd
w sierpniu br. Ten przegląd wykazał pewne zagrożenia i zostały podjęte decyzje
o wyłączeniu z eksploatacji tej części szkoły. Zlecone zostały 2 ekspertyzy i czekamy
na dokumentację. Zajęcia szkolne odbywają się tylko w nowej części. Warunki są
trudne, ale Pani Dyrektor doskonale sobie radzi z zaistniałą sytuacją, za co należy się
pochwała. Mamy już przygotowane pewne rozwiązania, ale na razie trudno o tym
mówić dopóki nie mamy dokumentów.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił informacje nt. bieżącej korespondencji, która
wpłynęła do Biura Rady tj.:
1) pisma Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowych uchwał, ujętych w porządku jako ppkt 9, 10, 11.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15-minutową przerwę, a po jej zakończeniu
wznowił obrad.
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Ad. 7
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek w sprawie
głosowania nad projektami uchwał bez odczytywania ich treści- jedynie zgłaszane
byłyby ewentualne uwagi i wnioski, za wyjątkiem tych projektów uchwał, które
zostały wprowadzone do porządku obrad tj. jako ppkt.: 9, 10 11.
Wniosek został przyjęty przy głosach 14 „za” i 1 „wstrzymującym się” (głosowało
15 Radnych)
1) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała nr XXVII/268/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
16 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
2) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/269/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
16 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
3) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/270/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
16 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
4) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/271/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
17 „za”
0 „przeciw”
1 „wstrzymującym się”
5) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/272/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
18 „za”
0 „przeciw”
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0 „wstrzymujących się”
6) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/273/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
18 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
7) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/274/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
18 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
8) do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/275/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
18 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
9) Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowym najemcy- do projektu uchwały, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/276/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
18 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
10) Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowym najemcy- do projektu uchwały, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/277/08 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowym najemcy, została przyjęta przy głosach:
17 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
11) Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt
uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka15

Leszczyny do zatwierdzenia projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego- do projektu, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/278/08 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do zatwierdzenia projektów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została przyjęta przy głosach:
16 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
12)Radny Andrzej Jarmundowicz- zgłosił aby do Statutu została załączona
struktura organizacja Ośrodka i dostarczona na następne posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów.
Pani Krystyna Niedobecka- dyr. OPS wyjaśniła, że struktura organizacyjna
Ośrodka jest załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego, a nie Statutu. Ale
oczywiście jest ona do wglądu.
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/279/08 w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta przy głosach:
17 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
13) do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów wyborów Rady Dzielnicy
w dzielnicy Czerwionka Karolinka, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/280/08 w sprawie ustalenia terminów wyborów Rady
Dzielnicy w dzielnicy Czerwionka Karolinka, została przyjęta przy głosach:
17 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
14) do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów wyborów Sołtysa
w sołectwie Książenice, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/281/08 w sprawie ustalenia terminów wyborów Sołtysa
w sołectwie Książenice, została przyjęta przy głosach:
17 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
15) do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/282/08 w sprawie zmian w Statucie Gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta przy głosach:
17 „za”
0 „przeciw”
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0 „wstrzymujących się”
16) do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka–Leszczyny
oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwag nie
wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/283/08 w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka–
Leszczyny oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, została
przyjęta przy głosach:
17 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się”
17) do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na
2008 roku, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVII/284/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta
na 2008 rok, została przyjęta przy głosach:
18 „za”
0 „przeciw”
0 „wstrzymujących się
Ad. 8
Informację nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej Komendant Adam Reniszak
przekazał Radnym w formie pisemnej.
Radny Alojzy Waniek- stwierdził, że od dłuższego czasu obserwuje informacje Straży
Miejskiej o działalności i do tej pory nie znalazł zapisu o przeprowadzeniu kontroli
gospodarki odpadami komunalnymi w innych miejscach jak tylko na posesjach
prywatnych. W 2007 roku złożył pisemną prośbę- jak również propozycję
ustosunkowania się, do uchwały RM w kwestii utrzymania czystości w Gminie oraz
stosowania tej uchwały na terenach ogrodów działkowych i w innych miejscach np.
przy punktach usługowych, handlowych. Do dnia dzisiejszego informacji o tym nie
znalazł. Prosi o wyjaśnienia na piśmie i chce aby dziś komendant SM wyjaśnił kwestię
znajdującą się w informacji dot. pisma mieszkańców ul. Narutowicza o składowaniu
odpadów. W informacji zostało napisane, że ustalono właściciela działki, a nie ma
jednego zdania o tym kto porzucił odpady. Mówimy, że są dzikie wysypiska, a nie
dociekamy kto te wysypiska tworzy, a niejednokrotnie można by było to stwierdzić.
Radny Ryszard Jonderko- stwierdził, że nie chodzi o to kto wyrzucił odpady, ale co
to jest za rodzaj odpadów.
Komendant Straży Miejskiej Adam Reniszak- sprawa, którą poruszył Radny dot.
dwóch aspektów tj. sprawców i rodzaju odpadów. Odpady to kawałki asfaltu, które
zostały usunięte przez właściciela działki. Natomiast kto porzucił te odpady jest trudne
do stwierdzenia. Właściciel ma zgodę na rekultywację terenu takimi materiałami jak
piasek, glina i ziemia.
Ad. 9, 10.
Radny Andrzej Jarmundowicz- poprosił o wyjaśnienie w jak najszybszym terminie
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sytuacji związanej z problemami ogrzewania mieszkań w budynkach przy ul.
Morcinka, Placu Grunwaldzkim, ul. Broniewskiego. W budynku przy ul. Morcinka nie
dochodzi ciepło na 3 piętro. Administrator odpowietrzał instalacje, ale sytuacja się
powtarza. Sprawę kieruje do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Wydziału
Inwestycji i Remontów, aby wykonawca zadania usunął usterki w ramach gwarancji.
Radny Adam Kapias
1. Zapytał jaki jest los zapytania złożonego na ostatniej sesji dot. sprawozdań z
działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarząd Dróg i Służb
Komunalnych za okres ich funkcjonowania. Czy one są w trakcie opracowywania, bo
brak jest odpowiedzi, czy jest inna przyczyna.
2. Skierował zapytania do radnego A. Bluszcza- przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej co do nieścisłości wypowiedzi. Jeśli to pomyłka to z góry przeprasza. Na
poprzedniej sesji w sprawozdaniu z prac Komisji Rewizyjnej przewodniczący
powiedział, o kontroli w Klubie Sportowym Piast Leszczyny i wówczas nie zostały
przedstawione wnioski. Dziś również zostało powtórzone, że Komisja przeprowadziła
kontrolę w tym Klubie i dlaczego wnioski zostały przedstawione dopiero dzisiaj?
Radny Antoni Bluszcz- wyjaśnił, że w sprawozdaniu z prac Komisji Rewizyjnej
stwierdził, że kontrola w Klubie Sportowym Piast Leszczyny została zakończona.
Natomiast w niedługim czasie rozpocznie się kontrola w LKS „Borowik”
Szczejkowice i wnioski zostaną przedstawione wspólne dla tych obydwu kontroli na
następnym posiedzeniu Rady. I te wnioski właśnie dzisiaj zostały przedstawione.
Radny Marek Paluch- poinformował, że otrzymał sygnały od Mieszkańców
Stanowic, że ma tam powstać market ALDI. Czy mamy jakieś informacje o takiej
inwestycji i jak to wygląda w świetle zapisów planu zagospodarowania
przestrzennego.
Pan Grzegorz Wolnik- I z-ca burmistrza- wyjaśnił, że inwestor zgłosił się po wypis
i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego i My jako Gmina nie mamy wpływu
na tę inwestycję. Plan dopuszcza w tym miejscu realizację takiego zadania.
Rozmawiamy z Zarządem Dróg Wojewódzkich o zmianę organizacji ruchu na tym
rozwidleniu. Ta budowa minimarketu będzie jakimś argumentem, który pomoże nam
dopominać się o rozwiązanie komunikacyjne pozwalające na rozładowanie ruchu
w godzinach jego natężenia.
Pani Lucyna Król- naczelnik Wydziału UA dodała, że zgodnie z przepisami
inwestorowi został wydany wyrys, a planowana inwestycja dotyczy terenu
prywatnego. W tym miejscu jest tam też planowana obwodnica. Nie mamy jeszcze
informacji czy Starostwa wydał pozwolenie na budowę.
Pan Franciszek Blinda- sołtys Stanowic- zgłosił sprawę wystąpienia do Zarządu
Dróg Wojewódzkich odnośnie wyremontowania pobocza drogi 924- przebiegającej
przez Stanowice. Pobocze jest nierówne, są koleiny ok. 20 cm, które należy sfrezować
na odcinku około 150 m, ponieważ jest tam problem z wyjazdem od strony Rybnika.
W tej sprawie zostało wystosowane pismo do pierwszego z-cy Burmistrza i podpisane
przez 15 mieszkańców.
Pan Wiesław Janiszewski- burmistrz G i M wyjaśnił, że lobbowana była w Zarządzie
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Dróg Wojewódzkich sprawa budowy ronda oraz 2 odcinków dróg wojewódzkich 924
i 925. Jeszcze w tym roku będzie wyremontowany odcinek około 700 m.
Radny Alojzy Waniek- stwierdził, iż chce nawiązać do tematu poruszonego przez
Radnego Palucha, ponieważ temat jest mu dobrze znany. Część gruntu w okolicy
„Czecha” była przeznaczona na zabudowę, a część na obwodnicę czy też pas ochronny.
Jak to obecnie wygląda w planie zagospodarowania przestrzennego.
Pan Grzegorz Wolnik- w palnie zagospodarowania przestrzennego nic nie zostało
zmienione, nadal jest tam pas ochronny.
Radny Albin Szweda
1. Zgłosił aby zwiększyć odstrzał dzików ponieważ podchodzą do zabudowań na
terenach posesji.
2. Na terenie Szczejkowic trwa remont ul. Wiejskiej i prosił pracowników aby
zebranym asfaltem utwardzali pobocze. Stwierdzili, że muszą to wywieźć na bazę, a
jak będzie potrzeba to przywiozą. To jest absurd i tu apel, że jeżeli ktoś z terenu zwraca
uwagę aby ten głos uszanować.
3. Podziękował za wykonane nakładki. Nakładka na ul. Piaskowej- od strony ul.
Gliwickiej została zrobiona w takim miejscu, że Mieszkańcy się śmieją, że Gmina robi
prezenty prywatnym przedsiębiorcom, którzy powinni partycypować w kosztach. Tam
gdzie są największe dziury to teren jest minięty. My mieszkamy na danym terenie
i nasze głosy powinny się liczyć. Wskazywałem co trzeba zrobić, a zostało zrobione
zupełnie inaczej.
Drugi odcinek to skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Piaskową. To zadanie zostało dobrze
zrobione. Należą się podziękowania Burmistrzom, Dyrektorowi ZD i SK, za to, że
spowodowali, że tam się znalazła bardzo solidna firma.
Radny Marek Paluch zgłosił prośbę do Zarządu Dróg i Służb Komunalnych aby
przed 1 listopada poprawione zostały nawierzchnie miejsc do parkowania przed
cmentarzami oraz zjazdy z asfaltu.
Radny Alojzy Waniek- poinformował, że na Komisji Prawa albo na Komisji Ochrony
Środowiska prosił Komendanta SM o sprawdzenie czystości w rejonach sklepów na
osiedlu Jana Pawła II w kwestii wywozu skoszonych traw. Długo czekał, czy ktoś
z właścicieli posprząta po sobie, czy też po wykonanej usłudze, ale to wszystko leży.
Mieszkańcy śmieją się z Radnych, że nie mają siły „przebicia”. Stąd prośba do
Komendanta SM i Służb Komunalnych o doprowadzenie tego terenu do porządku.
Radny Ryszard Jonderko
1. Koło Łowieckie „Raróg” otrzymało zgodę na odstrzał 130 sztuk dzików w okresie
od 1.04-01.05 br. Odstrzelono dotychczas 60 sztuk ze względu na brak dobrej pogody.
Koło wypłaciło ok. 50 tys. zł odszkodowań za szkody łowieckie. Nowy plan odstrzału
został skierowany do akceptacji Burmistrza zwiększający odstrzał dzików o 50 sztuk.
2. Poinformował, iż Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Rybniku organizuje
wystawę psów rasowych w dniu 5.10.2008 roku. Stad prośba do przedstawiciele
jednostek pomocniczych aby umieścili w swoich miejscowościach plakaty reklamujące
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wystawę.
Radny Henryk Dyrbuś- poinformował, że w dniu 13.10.2008 r. o godz. 15.00.
odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.
Radny Antoni Bluszcz- podziękował Burmistrzowi i Służbom Burmistrza za
wykonanie wniosków, które zgłasza na sesji. tj. prac wykonywanych przez Zarząd
Dróg i Służby Komunalne. Wyraził wdzięczność Radnemu Wańkowi, za to iż
podziękował inicjatorom za opracowanie tego planu trzyletniego. Gdy Pan Waniek był
przewodniczącym Komisji wówczas wielokrotnie zgłaszał aby zająć się wieloletnim
planem prac remontowych na drogach. Wówczas nie udało się Przewodniczący
Waniek był zajęty czymś innym. Kolejny Przewodniczący przyjął ten wniosek.
Komisja go opracowała, zleciła go do wykonania Burmistrzowi i Jego Służbom.
Przewodniczący RM Marek Profaska
1. Podziękował Komendantowi Straży Miejskiej za szeroko pojęte działania działania
związane z bezpieczeństwem i prosić o dalsze zintensyfikowanie tych działań.
2. Zapytał o sprawę likwidacji objazdu związanego z budową autostrady A-1
w dzielnicy Dębieńsko.
3. Zgłosił sprawę oczyszczenia poboczy dróg z namulonej ziemi aby podczas opadów
woda mogła spływać z jezdni.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- w dniu wczorajszym odbyła się narada w sprawie
budowy autostrady A1. Mieszkańcy pytają co dalej z A1 i jakie niedogodności ich
czekają. W najbliższym czasie będzie wyłączona ul. Jesionka po to żeby przygotować
tę drogę do połączenia ze zjazdem. Na tę okoliczność potrzebna będzie jeszcze droga
ul. Asnyka. Nie odbywa się jeszcze na niej remont. Ale inwestor zapewniał, że ta droga
zostanie wyremontowana. Na wczorajszym spotkaniu poruszona została też kwestia
wyburzenia wiaduktu przebiegającego nad ul. Furgoła- poprzez wybuch. Stąd około
tygodnia będzie trwał objazd. Wyjaśniona została też sprawa odcinka drogi BełkCzerwionka, który będzie przecięty autostradą i będzie zmiana śladu przebiegu tego
odcinka tj,. ul. Wolności w Bełku i ul. Parkowa w Czerwionce. Zostanie wykonany tam
wiadukt, którym będziemy wjeżdżać na autostradę. Sugerowaliśmy czy ten wiadukt
nie powinien być przeprojektowany, ponieważ tam są 2 duże zakręty i spadek terenu.
W tej kwestii dyrektor będzie dokonywał uzgodnień z projektantem i wykonawcą.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej „zamknął obrady”
XXVII sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. K. Gorzawska
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