
 Protokół Nr XL/14
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 29 stycznia 2014 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XL 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. 

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 19 radnych. Nieobecny 
był radny Arkadiusz Adamczyk oraz radny Marek Paluch.

Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie 
do porządku obrad dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał:

1) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Bełk, projekt 
został przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych

2) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym 
stanowiącym  własność  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  projekt 
został przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych

Ad.2
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący  RM poddał  pod  głosowanie  wniosek,  aby  nie  odczytywać  treści 
projektów uchwał tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść 
uchwał,   w związku z tym, iż każdy radny otrzymał treść projektów uchwał przed 
sesją,  jak  również  pracowano  nad  nimi  na  Komisjach.  Wniosek  został  przyjęty 
"jednogłośnie" - głosowało 18 radnych. 

1. Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XL/520/14 w  sprawie  zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2014,  została  przyjęta  15  głosami  "za" 
i 3 "wstrzymującymi" - głosowało 18 radnych.

2. Do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  uwag nie zgłoszono.             
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Uchwała Nr XL/521/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  15  głosami  "za"  i  3 
"wstrzymującymi" - głosowało 18 radnych.

3. Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej, uwag nie zgłoszono.  

Uchwała  Nr XL/522/14  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta  "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.

4. Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej, uwag nie zgłoszono.  

Uchwała  Nr XL/523/14  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.

5. Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 
lokalowej, uwag nie zgłoszono.  

Uchwała  Nr XL/524/14  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej, została przyjęta  "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.

6. Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVII/510/13  z  dnia 
13  grudnia  2013  r.   w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu  w 2014 roku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XL/525/14  w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXXVII/510/13 z dnia 13 
grudnia 2013 r.  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 
w 2014 roku, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.

7. Do  projektu  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XXXVII/500/13  Rady  Miejskiej 
z  dnia  13  grudnia  2013  r.  w  sprawie  określenia  metody  ustalenia  opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała  Nr XL/526/14   zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXXVII/500/13  Rady  Miejskiej 
z  dnia  13  grudnia  2013  r.  w  sprawie  określenia  metody  ustalenia  opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  opłaty,  została 
przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.

8. Do projektu uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
sołtys Książenic Marek Szczech zaapelował do radnych o nie przyjmowanie tej 
uchwały,  o przyjecie jej  w późniejszym terminie, z tego powodu, że naprawdę 
w ciągu miesiąca parę osób spóźnialskich może przyjdzie, a w trosce o jakość 
stanowionego prawa  niech ta deklaracja będzie jasna, prosta i jednoznaczna. 
Burmistrz  GIM  Wiesław  Janiszewski  odpowiedział  sołtysowi,  że  to  my 
urzędnicy  na  co  dzień  spotykają  się  z  petentami.  I  my  najlepiej  wiemy  ilu 
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mieszkańców przez urząd się przewija. Gdyby to były naprawdę śladowe ilości to 
być może ten wniosek byłby racjonalny. Ale proszę pamiętać, że urząd pracuje 
ustawicznie.  Powiedział,  że  sołtys,  jako  przedstawiciel  wybrany  przez 
mieszkańców do bezpośrednich kontaktów z urzędem, powinien wszystkich tych, 
od których bierze  deklaracje  uspokajać.  Burmistrz  stwierdził,  że  gdyby można 
było tą deklaracje głosować w lutym, to tak by się stało. Jednak dla normalnego 
funkcjonowania  urzędu  ta  deklaracja  jest  po  prostu  potrzebna,  ponieważ  my 
pracujemy w tzw. ciągu, nie ma przerwy i  codziennie przez urząd przewija się 
kilkadziesiąt osób. 
Przewodniczący RM powiedział, że bardzo sobie ceni uwagi sołtysa, ale  mamy 
na  uwadze  dobro  mieszkańców,  które  wymaga  aby  zachować  odpowiednią 
ciągłość działań. 
Sołtys Książenic Marek Szczech powiedział,  że na pewno ta deklaracje jest 
lepsza od tego, co do tej pory funkcjonowało, idzie ona  w dobrą stronę. Ubolewa 
jednak  nad  tym,  że  nie  weszła  ona  w życie  miesiąc  temu,  bo  tak  naprawdę 
w ciągu tego miesiąca 7000 osób złożyło  deklaracje na starym druku i były z tym 
spore  problemy.  W tej  chwili  ten  procent  w ciągu  miesiąca  będzie  na  pewno 
mniejszy i stąd jego uwagi. Chciał żeby to już było tak, jak powinno być. 
Mecenas Zbigniew Pławecki dodał,  że można by rzeczywiście pewne zapisy 
ulepszyć ale ta deklaracja jest w jego ocenie zgodna z prawem i z całą pewnością 
usprawni prace urzędu i będzie służyła mieszkańcom. Ustawodawca i tak szykuje 
nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, nie wiadomo jeszcze jaki 
będzie  kształt  tej  nowelizacji,   ale  nie  wykluczone,  że  ta  nowelizacja  wymusi 
kolejną zmianę deklaracji i nic na to nie poradzimy.  

Uchwała Nr XL/527/14  w sprawie  określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  została  przyjęta  14  głosami  "za", 
2 głosami "przeciw" i jednym głosem "wstrzymującym" - głosowało 17 radnych.

9. Do projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy 
Miejscowości Bełk, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XL/528/14  w sprawie  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy 
Miejscowości Bełk, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 17 radnych.

10.Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 
w  budynku  komunalnym  stanowiącym  własność  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XL/529/14  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 
w  budynku  komunalnym  stanowiącym  własność  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 17 radnych.

Burmistrz  GiM  Wiesław  Janiszewski  powiedział,  że   mimo  iż  na  sesjach 
nadzwyczajnych, które mają swój porządek, nie ma sprawozdania Burmistrza,  to nie 
znaczy, że nie ma tematów.  Chciał wskazać  na jeden problem, czyli przedstawić to  
wszystko, co jest z związane z  podsumowaniem spraw referendum. Powiedział, że 
przez 3 sesje czeka na osoby, które wydając określone biuletyny, mówiły ewidentną 
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nieprawdę.  W  biuletynach  brylowały  szczególnie  dwie  osoby,  obrażano  w  nich 
radnych,  mówiono  o  tych,  z  którymi  na  co  dzień  się  współpracuje.  I  mówiła   to 
osoba, która aktywnie kreowała politykę tej gminy. On jako Burmistrz wie, że musi to 
wziąć na siebie, ale wyniki referendum na tyle go wzmocniły, że jest mu o tym mówić 
lżej.   Prawda się zawsze obroni, a z nieprawdą trzeba po prostu walczyć. I on będzie  
się  spotykał  z  mieszkańcami  i  im  tłumaczył,  zrobi  to  czego  nie  zrobiła  grupa 
referendalna, po to żeby przekonać mieszkańców do swego pomysłu.  Zapytał    czy 
prawdą jest to co powiedział przewodniczący tej grupy, że zakładali, że frekwencja 
będzie na poziomie takim jaka była. Bo jeżeli tak,  to czy w tym momencie świadomie  
narazili gminę na straty? Czy to jest ta ich demokracja? Pewnie większość tej grupy 
tak  nie  myślała,  ale  powinni  opamiętać  tych,  którzy  ich  reprezentowali,  którzy 
powiedzieli w  podsumowaniu referendum, że to jest sukces, że to jest zwycięstwo, 
i  ze   to  Burmistrz  zastraszał  mieszkańców  pracujących  w  urzędzie.   Burmistrz 
powiedział,  że nie  zrobił  żadnego spotkania z mieszkańcami,  natomiast  wszędzie 
tam  gdzie  był,  na  ten  temat  rozmawiał  i  bronił  jednej  idei  -  jedności  tej  gminy. 
Zrobienie  z  klęski  zwycięstwa  jest  żenujące.  To  uwłacza  tym  wszystkim,  którzy 
powiedzieli nie podziałowi tej gminy. Ponad 3900 osób podpisało się pod wnioskiem 
o referendum, 1472 osoby głosowało "za" podziałem, pytanie czy ta różnica to byli ci, 
którzy byli dobrze poinformowani o idei referendum? Są to pytania, na które pewnie 
dziś  nie  znajdzie  się  odpowiedzi.  Ale  powinna  się  zrodzić  pewna  refleksja. 
Powiedział, że my dzisiaj dyskutujemy na temat błahostki, na temat deklaracji. A nikt 
z grupy referendalnej, kto był na sesji, nie chciał dyskutować tutaj na temat podziału. 
Przewodniczący grupy inicjatywnej powiedział,  że to nie jest miejsce na dyskusje. 
W ulotce było także napisane, że będzie lepiej, że radny będzie bliżej mieszkańca, 
pytanie gdzie ten radny teraz jest?  Gdzie on walczy o dobro Czerwionki? Każdy 
radny ma   możliwość prawo, a nawet obowiązek w sesjach uczestniczyć. A jego nie 
ma. 

Radny Bogdan Knopik zauważył, że nowy rok zaczęliśmy w gminie Czerwionka-
Leszczyny. Ten poprzedni rok był bardzo wymagający i bardzo trudny dla wszystkich 
radnych.  Wielu  radny zaangażowało  się,  i  on  osobiście  też,  w  sprawy związane 
z referendum. Zwrócił się do zebranych: Szanowni Państwo, mamy już za sobą spory 
kawałek  nowego  roku,  ale  koniec  poprzedniego  był  naznaczony tak  wyjątkowym 
wydarzeniem, że trudno zostawić refleksje w szufladzie. Dzięki referendum znamy 
już  stanowisko  mieszkańców  na  temat  rozpadu  gminy  -  jest  jednoznacznie 
negatywne. Ludzie nie poszli do urn, żeby powiedzieć TAK, więc musimy uznać, że 
powiedzieli  NIE dla podziałów. Zanim padł  ten prosty wyraz "NIE" przez pół  roku 
mieliśmy tu igrzyska. Emocje targały inicjatorami i oponentami, z mediów spadała 
lawina liczb, analiz i cytatów. Było sporo boksu i kopaniny, były też ewidentne faule.  
Sam,  w  przedreferendalnym  wystąpieniu  na  październikowej  sesji,  trochę  dałem 
ponieść się emocjom, ale od początku nie zgadzałem się na dokonanie destrukcji 
dużego, silnego, zdrowego i stabilnego organizmu, żeby na jego kawałkach budować 
wszystko  od nowa w małej  skali.  A mieszkańcy nie  ulegli  emocjom.  Wykorzystali 
świąteczny, domowy czas na refleksję, a przełom roku na podjęcie postanowienia. 
Postanowienia,  że  są  za  łączeniem sił  dla  dobra  ogółu,  a  przeciw  rozpadowi  w 
interesie  jednostek!  Dla  mnie  osobiście  to  referendum było  tylko  potwierdzeniem 
własnego przekonania. Przekonania, że ważnych, głębokich zmian nie robi się w pół  
roku. Społeczeństwo nie zgodzi się na żadne gorączkowe ruchy, nie zaufa ludziom, 
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którzy  przychodzą  zrobić  rewolucję,  nie  daje  narzucić  sobie  pośpiechu  przy 
wyborach.  Kadencja  radnego  czy  posła  trwa  4  lata,  i  co  najmniej  tyle  czasu 
dostajemy od wyborców żeby przekonywać ich  do ważnych zmian.  Przekonywać 
systematycznie,  spokojnie,  rzeczowo,  krok  po  kroku  i  dzień  po  dniu.  Mam  na 
papierze,  jak  w  gorączce  przed  referendum   oskarżono  mnie  o  to,  że  chcę 
utworzenia sołectwa w Dębieńsku oderwanego od gminy! Otóż ja właśnie całe 4 lata 
kadencji  radnego  poświęcam  na  takie  spokojne,  rzeczowe,  codzienne  i  poparte 
argumentami przekonywanie mieszkańców Dębieńska, że warto utworzyć sołectwo, 
które pozostanie w obrębie gminy Czerwionka-Leszczyny.  Takie założenie miałem 
w programie,  który trafił  do rąk moich  wyborców przed wyborami.  I  wierzę  w to, 
że  jeżeli  mieszkańcy  Dębieńska  wyrażą  taką  wolę,  to  do  takiej  zmiany  dojdzie, 
po przedstawieniu mieszkańcom pełnej analizy takiego przedsięwzięcia. Powiedział, 
że  był  zdumiony,  ponieważ  myślał,  że  w  biuletynie  będzie  inny  przekaz  do 
mieszkańców. Był zaskoczony, bo było tam wiele rzeczy, które są nieprawdziwe. On, 
jako  radny ślubował,  że  będzie  dbał  i  pracował  dla  dobra  gminy,  i  jeżeli  są  tam 
kłamstwa wypisywane i dawane mieszkańcom do furtek, to on musi o tym mówić 
głośno.  Powiedział,  że  po  tym  wszystkim  co  działo  się   przed  świętami,  po  tej  
negatywnej nagonce również na niego, myślał, że wynik będzie  inny. Cieszy się, że  
mieszkańcy jednak wierzą w to co się dzieje w tej gminie. Pogratulował Burmistrzowi  
wyniku referendum. 

Ad. 5
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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