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

w dniu 30 grudnia 2013 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXVIII 
sesji,  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,  Kierowników  Jednostek 
Organizacyjnych Gminy, Przedstawicieli Rad i Zarządów Dzielnic, mieszkańców oraz 
przedstawicieli mediów. 

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 16 radnych. Nieobecny 
był  radny  Marek  Paluch,  radny  Leszek  Salamon,  radny  Józef  Szczekała,  radny 
Grzegorz Wolny. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poprosił o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektów uchwał w sprawie:

1. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, 
w/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" 
- głosowało 15 radnych.

2. przedłużenia czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Czerwionce- Leszczynach ul. Nowy Dwór 20,
w/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" 
- głosowało 15 radnych.

3. zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK 
Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o. na lata 2012-2014”,
w/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" 
- głosowało 15 radnych.   

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dokonanie autopoprawek w projekcie 
uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny na rok 2013.

Ad. 2
Protokół  Nr XXXVII/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. został przyjęty "jednogłośnie" – 
głosowało 15 Radnych.
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Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok.
Do w/w projektu uchwały  uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVIII/512/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
na  2013  rok,  została  przyjęta  14   głosami  „za”  i  1  „przeciw”  –  głosowało 
15 Radnych.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił,   że zmiana dotyczy realizacji  zadania 
"Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach", jest 
to przeniesienie  kwoty 270 tys. zł  z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne,  
innych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVIII/513/13 w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  została przyjęta "jednogłośnie" 15  głosami 
„za” -  głosowało 15  Radnych.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania o rok 
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Czerwionce- Leszczynach ul. Nowy Dwór 20.
Radny Bogdan Knopik  zapytał czy procedura w przypadku przedłużenia taryf jest 
inna niż w przypadku uchwalaniu nowych. Jak to się odbywało?
Bogusław Kurdek Prezes PWiK  odpowiedział,  że  procedura  dotycząca uchwały 
związanej z przedłużeniem  czasu obowiązywania o rok dotychczasowych taryf jest 
inaczej  ułożona w przepisach o  zbiorowym zaopatrzeniu,  niż  zatwierdzanie  taryf.  
W przypadku zatwierdzania taryf jest termin do 20 stycznia, potem jest  45 dni na 
sprawdzenie i potem jest 30 dni na podjęcie uchwały. Na 70 dni przed planowanym 
wejściem w życie nowych taryf  wniosek powinien być  złożony.  Natomiast  ustawa 
mówi, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania wystarczy uchwała. I nie 
może tu wystąpić sytuacja tak jak w przypadku taryfy, że jest ona procedowana ale 
koniec końców uchwała nie  zostaje  podjęta.   W tej  materii  aby taryfy mogły być 
przedłużone uchwała musi  być  podjęta.  Stąd na dzisiejszej  sesji  jest  ten projekt, 
po to,  żeby w przypadku braku uchwały,  zgodnie z procedurą 20 stycznia złożyć 
wniosek o taryfę. Powiedział, że sytuacja finansowa jest nie najgorsza, prognozy na 
przyszły rok wskazują, że  istnieje możliwość spokojnego przejścia z tymi taryfami 
jeszcze jeden rok. Innych uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr XXXVIII/514/13  w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania o rok 
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w  Czerwionce- Leszczynach ul. Nowy Dwór 20,  została  przyjęta  "jednogłośnie" 
15  głosami „za”  – głosowało 15 Radnych.
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Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK 
Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o. na lata 2012-2014”.
Bogusław Kurdek Prezes PWiK wyjaśnił, że jest to kwestia związana z rewitalizacją 
osiedla  familoków.  Prace  mają  się  rozpocząć  na  wiosnę  przyszłego  roku.  Część 
zadań,  które  są  przewidziane  w  ramach  tego  programu  byłaby  realizowana 
na  obszarze,  który  wymaga  wymiany  kanalizacji  sanitarnej.  Aby  mieć  możliwość 
realizacji  tych zadań w takim terminie,  aby zdążyć przed  planowanym wejściem 
robót związanych z  rewitalizacją, należy zmienić plan poprzez umieszczenie w nim 
odpowiednich  środków.  Innych uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVIII/515/13  w  sprawie  zmian w „Wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o. na lata 2012-2014”,  została 
przyjęta "jednogłośnie" 15 głosami „za”  – głosowało 15 Radnych.

Ad 7,8 
Radni nie zgłosili na sesji  żadnych zapytań ani wniosków.

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski podzielił się  refleksją związaną z referendum, 
które  odbyło  się  w  sprawie  podziału  gminy.  Powiedział,  ze  frekwencja  wyniosła 
6,96  %.  Z  tej  frekwencji  821  osób  głosowało  przeciwko  podziałowi  gminy.  1472 
mieszkańców  było  za  podziałem  tej  gminy.  Pogratulował  mieszkańcom  trafnego 
wyboru.  Podkreślił  wysoki  poziom świadomości  mieszkańców,  ponieważ  ta  część 
mieszkańców,  która  poszła  do  głosowania  brała  czynny  udział  w  głosowaniu. 
Natomiast w przypadku referendum, jako swoistego rodzaju demokracji, niepójście 
do urny jest narzędziem demokracji. Jest to rodzaj sprzeciwu, który można w ten 
sposób  wyartykułować.  W  związku  z  tym  podziękował  wszystkim  mieszkańcom, 
którzy  pozostali  w   domu,  tym,  którzy  głosowali  przeciwko,  powiedział,  że  ma 
szacunek do tych wszystkich, którzy głosowali za podziałem gminy. Powiedział, że ci, 
którzy to referendum zorganizowali powinni mieć świadomość jednej rzeczy. Takie 
rozstrzygnięcie  problemu  można  było  załatwić  na  spotkaniach  z  mieszkańcami. 
Jeżeli grupa inicjatywna chciała zorganizować sobie test na popularność, to ten test 
wypadł  bardzo  drogo  w  porównaniu  z  potrzebami,  które  w  Gminie  i  Mieście 
Czerwionka-Leszczyny są.  Jednak demokracja rządzi się swoimi prawami, a efekty 
tejże demokracji poznaliśmy wczoraj. Dzisiaj z satysfakcją twierdzi, że mieszkańcy 
wybrali  jedność gminy, wybrali drogę, którą  Wysoka Rada, a także ci, którzy rządzą 
tą gminą reprezentują.   Zaś sygnał od tych, którzy są niezadowoleni jest po to, żeby 
było w tej gminie jeszcze lepiej. Dołożymy wszelkich starań żeby tak było.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej poprosił  Burmistrza  GiM  o  przedstawienie 
laureatów Karolinek.

Burmistrz  GiM  powiedział,  że  mamy  dziś  sesję  uroczystą.  Od  1997  roku 
przyznajemy honorowy tytuł Karolinki dla osób, które  w różny sposób przyczyniają 
się do rozsławiania naszej gminy. Chodzi tu o osoby fizyczne i prawne, czyli także 
o instytucje, które na terenie gminy i miasta funkcjonują. Ze względu na to, że w tym 
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roku  przypada  15  rocznica  powstania  szczebla  samorządu  terytorialnego  czyli 
powiatu,  kapituła  posiłkowała się  regulaminem,  który mówi,  że w przypadku jakiś 
rocznic, jubileuszy można przyznać więcej wyróżnień. Tych wyróżnień jest 9, kapituła 
dokonała następującego wyboru:

1. Damian Mrowiec Starosta Powiatu Rybnickiego,
2. Eugeniusz Adamiec, 
3. Danuta Zieleźny,
4. Antoni Bluszcz,
5. Romuald Stencel, 
6. Zower Sp. z o. o.,
7. ZNP,
8. Polski Związek Wędkarski koło Nr 96 w Czerwionce-Leszczynach,
9. Artur  Harazim,  ta  postać  dla  wielu  może  być  nieznana,  aczkolwiek 

w najbliższym czasie będziemy o niej słyszeć. Jest to mieszkaniec, który do 
roku  2007  zameldowany  był  w  Czerwionce  na  ulicy  Kombatantów, 
tu mieszkają jego rodzice.  Jest to człowiek, który wprowadzał Polskę do Unii 
Europejskiej  na  poziomie  szefostwa  departamentu.  A  od  roku  2012  jest 
ambasadorem RP przy królestwie Belgii w Brukseli. Tak się składa, że dzisiaj 
go nie będzie. Zostanie odczytana krótki  list,  który przesłał  na nasze ręce, 
z  przyczyn  wiadomych  nie  może  być  dzisiaj,  ale  obiecał, 
że  w najbliższym czasie przyjedzie do Czerwionki po zaszczytne dla niego 
wyróżnienie. 

Ad. 3
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął”  posiedzenie  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
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