Protokół Nr XLI/14
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 28 lutego 2014 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w CzerwionceLeszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XLI 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, pracowników Urzędu, przedstawicieli mediów, Przewodniczących Rad
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, gości. (listy obecności stanowią załącznik do
protokołu).
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 18 radnych. Nieobecny
był radny Arkadiusz Adamczyk, radny Józef Szczekała oraz radny Grzegorz Wolny.
Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza GiM poprosił
o wprowadzenie do porządku obrad następującego projektu uchwały w sprawie
1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich
Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna,
projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" - głosowało 17 radnych.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
następującego projektu uchwały w sprawie
1. przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach na 2014 rok, w/w projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" - głosowało 17 radnych.
W związku z deklaracją radnego Jana Piechy, uczestnictwa w pracach Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami, poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad "jednogłośnie" - głosowało 17
radnych.
2. zmiany składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami, projekt uchwały został wprowadzony do
porządku obrad "jednogłośnie" - głosowało 17 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach
uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2014,
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2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokoły z sesji w dniu 30 grudnia 2013 r., 10 i 29 stycznia 2014 r. były wyłożone
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. Do protokołów nie zgłoszono uwag.
1. Protokół Nr XXXVIII/13 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 30 grudnia 2013 r., został przyjęty 14 głosami "za" i 3 głosami
"wstrzymującymi" - głosowało 17 radnych.
2. Protokół Nr XXXIX/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w dniu 10 stycznia 2014 r., został przyjęty 15 głosami "za"
i 2 głosami "wstrzymującymi" - głosowało 17 radnych.
3. Protokół Nr XL/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w dniu 29 stycznia 2014 r., został przyjęty 15 głosami "za"
i 2 głosami "wstrzymującymi" - głosowało 17 radnych.
Ad 3.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 13 grudnia 2013 roku
do 28 lutego oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz
Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz GiM
Wiesław Janiszewski, zgodnie z wymogami ustawowymi
przedstawił sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych
w związku z referendum gminnym, obowiązek ten wynika z przepisów zawartych
w art 41 ustawy z dnia 12 września 2000 roku o referendum lokalnym. Podkreślił,
że data 29 grudnia, która została ustalona przez Wysoką Radę, to był pierwszy
z terminów, w którym można było referendum przeprowadzić. Ta data była przez
niektórych określana jako nieszczęśliwa, ponieważ mogła wpłynąć na frekwencję,
jednak nie należy jej kwestionować. W zasadzie każda data przez każdą stronę
może być kwestionowana. Referendum było wydarzeniem, które zweryfikowali
mieszkańcy, zarówno ci, którzy do referendum przyszli jak i ci, którzy do niego nie
przyszli. Nie przyjście do referendum jest także czynną formą wypowiedzenia się na
"nie". Jest to jedno z narzędzi, które mieszkaniec wybiera. Powiedział, że on
osobiście z tego wyniku się bardzo cieszy. Powiedział, że szanuje tych mieszkańców,
którzy w referendum wypowiedzieli się "za", jednak uważa, że z tej liczby już część
osób stwierdziło, że ten podział nie miał racji bytu. Wynika to z tego,
że wnioskodawcy tego referendum kompletnie nie przygotowali. Mieszkańcy
oczekiwali od przedstawicieli grupy referendalnej publicznej dyskusji na argumenty.
Skoro takich argumentów nie było, to obowiązkiem tych, którzy gminą kierują, czyli
Burmistrza i Rady, było przygotowanie argumentów przeciwko podziałowi.
Powiedział, że będzie rozliczał tych wszystkich, którzy produkowali się w broszurze,
gdzie chcieli zdyskredytować tych wszystkich, którzy w tej gminie coś robią. Nie
można przedstawiać mieszkańcom argumentów, wkładając do skrytek informacje,
których nie można w żaden sposób zweryfikować. W trakcie jednej z sesji grupa
inicjatywna podzieliła się na dwie grupy. Na tych, którzy twierdzili, że referendum jest
po to, żeby wrócić do historii i te argumenty szanuje. Ale i na tych, którzy stwierdzili,
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że w tej gminie należy zmienić władzę, że gminę należy podzielić na takie, a nie inne
części. Oni nie skonsultowali takiego podziału z mieszkańcami. Burmistrz chciałby
aby osoby, które produkowały się w owej broszurze powiedziały co się w tej gminie
zrobiło, a czego się nie udało zrobić. Bo to jest poziom dyskusji, i to tutaj na sesji,
bo po to jest Rada. Radni są wybrani nie po to żeby pisać elaboraty, tylko po to żeby
pewne rzeczy dyskutować na sesji i walczyć o dobro mieszkańców.
Poinformował, że wydatki z budżetu gminy związane z referendum gminnym
zarządzonym na dzień 29 grudnia 2013 roku wyniosły ogółem 42.726,66 zł.
W ramach tej kwoty wydatkowano 25.295,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla
członków Miejskiej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum,
14.499,32 zł na obsługę referendum, 2.732,34 zł na wydatki rzeczowe,
200 zł na najem lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej dla Obwodowej Komisji
w Leszczynach. Poinformował, że szczegółowe sprawozdanie z wydatków jest
dostępne dla każdego, kto chciałby się z nim zapoznać, w Biurze Rady. Podziękował
tym wszystkim, którzy to referendum przygotowali, a to, że ustalono ośmioosobowy
skład komisji, w sposób jednoznaczny obniżyło koszty referendum. Ustalono,
że cztery osoby komisji to są przedstawiciele grupy inicjatywnej, i cztery to są
przedstawiciele burmistrza.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że chciałby nawiązać do cytatu Burmistrza,
z Komentarza Niepolitycznego, który ukazał się w styczniowym numerze Kuriera:
cyt. "Szanowni Radni grupy inicjatywnej weźcie się do roboty na rzecz tej gminy,
bądźcie bliżej mieszkańców, poznajcie ich problemy, a nie wymyślajcie ich."
Powiedział, że do podstawowych obowiązków radnego należą m. in. utrzymanie
stałej więzi z mieszkańcami, reprezentowanie wyborców w Radzie Gminy oraz
troszczenie się o ich sprawy. I z opinii mieszkańców on wie, z których problemami
jest na co dzień, że z tych obowiązków wywiązuje się należycie. Zarzucanie mu
braku bliskości z mieszkańcami jest nieprawdą, zawsze stara się ich godnie
reprezentować. Zawsze w imieniu mieszkańców składa wiele wniosków, m. in.
wniosek o instalacje nowych punktów oświetleniowych na terenie Osiedla
w Leszczynach, w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. W maju 2013
roku złożył na sesji na ręce Burmistrza kolejny wniosek, tym razem poparty
podpisami 935 mieszkańców, które nie zrobiły na panu i pana współpracownikach
najmniejszego wrażenia. Ostatnią interpelację w tej sprawie złożył w sekretariacie
urzędu 11 grudnia 2013 roku i do dnia dzisiejszego nie otrzymał konkretnej
odpowiedzi. Uważa, że jego osobę Burmistrz może lekceważyć, ale nie może
lekceważyć mieszkańców. Jako radny stara się przedstawić problemy mieszkańców
i ich nie wymyśla. Ma nadzieje, że wypowiedzią Burmistrza nie kierowała się
hipokryzja. Powiedział, że wydaje mu się czasem, że żyjemy w czasach PRL, kiedy
były hasła "Władza ma zawsze rację" i "Kto nie z nami ten przeciwko nam".
Przytoczył jeszcze wpis ze strony internetowej pewnego kandydata do Rady,
a zarazem radnego tamtej kadencji, z 10 listopada 2010 roku, który ukazał się na
dwa tygodnie przed wyborami: "wczoraj z mojej inicjatywy, z udziałem Burmistrza
Wiesława Janiszewskiego i dyrektora Piotra Łuca odbyła się wizja na terenie
leszczyńskich ulic. .... Już w przyszłym roku mogą liczyć na poszerzenie mieszkańcy
ulicy Sienkiewicza. Ta osiedlowa droga często jest praktycznie nieprzejezdna, gdyż
jest wąska, a zaparkowane samochody uniemożliwiają innym autom poruszanie się
po niej. Nie wspominając nawet o ruchu pieszych. Nie mają oni możliwości
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poruszania się po chodniku, gdyż ten jest zastawiony samochodami. Zdaniem
Burmistrza Janiszewskiego w przyszłym roku, dzięki przesunięciu tam przy drodze
skarpy, możliwe będzie poszerzenie ulicy o przynajmniej półtora metra,
co zdecydowanie poprawi obecną sytuację. Ps. oczywiście ktoś może powiedzieć,
że temat jest typową kiełbasą wyborczą, tyle, że ta kiełbasa będzie bezwzględnie
skonsumowana, gdy wybory na Burmistrza wygra Wiesław Janiszewski, a w Radzie
Miejskiej większość stanowić będą radni z Ruchu Rozwoju Gminy". Rzeczywiście
była to tylko kiełbasa wyborcza.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że pierwszą podstawową rzeczą
jest to, że nie personalizował swojej wypowiedzi. Tak samo można przyjąć,
że nieprawdą jest, że 18 spośród tych, którzy byli w grupie referendalnej, wymyśliło
podział gminy. Burmistrz myślał, że na ostatniej sesji wypowiedział się w sposób
jednoznaczny i było zrozumiałe to, że jego wypowiedź nie jest kierowana
do wszystkich tych, którzy w grupie referendalnej uczestniczyli. Natomiast są osoby,
które powinny do roboty się wziąć i zamiast pisać ulotki powinny procedować na
sesji. Powiedział, że dużo można by wyliczać tego co zostało ostatnio zrobione
w Leszczynach. Ostatnia duża inwestycja dotyczy sfery oświatowej, kosztem
wszystkich innych placówek wybudowano nową szkołę. A można było zrobić coś,
co by zracjonalizowało kwestię związaną z pobytem dzieci w szkole - można było
nie budować tej szkoły. Przez lata na ulicy powstańców mieszkańcy jeździli po kocich
łbach. Dziś jest to najpiękniejsza droga w powiecie rybnicki. Również orlika można
było wybudować gdzie indziej. Można było wcześniej ztermomodernizować szkołę
w Czuchowie, a ztermomodernizowaliśmy w Leszczynach. Zwrócił się do radnego
Mitury i zapytał go czy chodzi mu o to, że zebrał te podpisy, a niedobry Burmistrz
tego nie zrobił, czy raczej o to, że poczuł się adresatem wypowiedzi, choć kontekst
był całkiem inny. W kontekście tego, że na pewno będą mieli okazję wypowiedzieć
się inni, do których kierował swoją wypowiedź, powiedział, że w ostatnim czasie
najwięcej zrobiono w Czerwionce. I nadal się robi. Powiedział, że Burmistrz ma
prawo w Komentarzu Niepolitycznym przedstawić swoje rozterki, w odpowiedzi na
atak, który odbył się w okresie przedreferendalnym, i był skierowany na jego osobę,
jako tego Burmistrza, który w tej gminie nic nie robi. Który jest jakimś tam sobie
nauczycielem i żadny z niego menadżer, który mógłby kierować tą gminą.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że nie będzie polemizował z Burmistrzem jeżeli
chodzi o drogę Powstańców, ale jeżeli chodzi o szkołę, to był konieczny ten remont.
Wiadomo jaka była tam sytuacja, dzieci nie miały się gdzie podziać, a chodziły nawet
pogłoski, że będą dojeżdżać do szkoły w Przegędzy. I były na ten czas zapewnienia
władzy, że ta szkoła albo zostanie wyremontowana albo wybudowana od nowa.
Radny Marek Paluch na wstępie powiedział, że to, że nie uczestniczył w kilku
ostatnich sesjach nie było spowodowane niechęcią lub innymi obowiązkami
służbowymi. Jest on poważnie chory i wymaga częstych wizyt w szpitalu.
A wykorzystywanie tego w sposób polityczny nie przystoi. Powiedział, że bierze
odpowiedzialność za to co jest w tej broszurze, ale nie należy przeceniać jego
umiejętności i nie wszystko co tam jest, jest jego autorstwa. Pewne artykuły tak.
Nawiązał do szkalowania osób z grupy inicjatywnej przez osobę Burmistrza i jego
otoczenie. On jako radny jest osobą publiczną i jest przygotowany na to żeby wziąć
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to na siebie. Natomiast pewne osoby są związane z samorządem, z administracją,
są pracownikami różnych instytucji gminnych, i prosi aby te osoby zostawić
w świętym spokoju i nie przeszkadzać im w pracy. (Burmistrz w tym momencie
poprosił o dowody, bo to jest już szkalowanie). Powiedział, że jeśli się to potwierdzi,
pewne instytucje mogą zająć się wyjaśnieniem tej sprawy. Pewne opinie i pewne
komentarze skończą się wezwaniem do sądu. Powiedział, że rozumie, że można
mieć taki pogląd, że nie pójście do referendum jest formą wyrażenia swojego zdania.
Jednak on tak nie uważa i wielu mieszkańców również tak nie uważa. Jednak biorąc
pod uwagę dwudziestolecie działalności samorządowej Burmistrza na terenie naszej
gminy uważa, że nie wypadało namawiać mieszkańców to tego żeby nie pójść
głosować. Po to mamy nasz system demokratyczny, po to mamy taką możliwość,
żeby jednak w referendum uczestniczyć. Jest to również budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, czyli to co Burmistrz chce robić w naszej gminie w przyszłości.
Cieszy się, że Burmistrz podsumował finansowo referendum, bo jak wiemy
informacje były różne. Jedna z gazet przedstawiła takie informacje, że koszt tego
referendum wyniósł ponad 300 tys zł, co jest absolutną bzdurą.
Odniósł się do wypowiedzi Burmistrza, że pisanie elaboratów z uśmiechem na twarzy
to jest coś, co robi ostatnio zamiast siedzieć i procedować na sesji. Powiedział,
że ma nadzieję, że do końca kadencji będzie mógł już czynnie uczestniczyć
w pracach Rady. Zapytał czy Burmistrz pamięta pewien ranking radnych, który był
opublikowany półtora roku temu. Wtedy był on, po przewodniczącym RM, radnym,
który najbardziej udzielał się na sesjach Rady Miejskiej i na Komisjach. Chciałby
żeby jednak o tym pamiętać. Powiedział, że ma kontakt z mieszkańcami, nie jest
oderwany od rzeczywistości. I to referendum nie było tylko inicjatywą 18 osób,
ta grupa była wyłoniona z większej ilości osób po to, żeby spełnić wymagania
formalne. Powiedział, że wiele negatywnych słów padło pod jego adresem i pod
adresem osób uczestniczących w pracach grupy referendalnej, wiele było osób
publicznych, które tą inicjatywę popierały, natomiast w momencie opublikowania
wyników tego referendum, zrobiły zwrot w tył. On to rozumie, nikt nie chce się
nastawiać na strzał, jednak on tą odwagę ma i bierze na siebie pełną
odpowiedzialność, a jednocześnie prosi o to, żeby uwagi i zastrzeżenia kierować do
niego.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że rozumie, że broszura była
pisana i wydawana w okresie, w którym radny Paluch był chory. Powiedział,
że współczuje mu jeśli chodzi o kwestie związane z chorobą i chciałby oddzielić
te dwie rzeczy. Odnosi się tylko do tego, co zostało w tej broszurze zawarte. Nie było
to pisane rok temu, dwa lata temu, tylko w ostatnim okresie i czynnie pan
uczestniczył w kampanii wyborczej. Powiedział jeszcze, że nie zdarzyło mu się na
żadnym spotkaniu z mieszkańcami, z radnymi, z pracownikami urzędu, żeby
powiedział głośno nie idźcie do referendum. Jego jedyne wystąpienie w prasie
wyglądało tak, że oświadczył, że on do referendum nie pójdzie. Powiedział, że cały
czas uważał, że dyskusja na temat przyczyn referendum powinna odbyć się na forum
Rady. Czekaliśmy na zapowiadaną debatę, po to żeby grupa mogła przedstawić nam
swoje racje. Nie spotkaliśmy się jako partnerzy w dyskusji, otrzymaliśmy tylko takie
informacje jak w tej broszurze.
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Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że dostąpił również tego
zaszczytu wywołania z imienia i nazwiska w broszurze Marka Palucha, i musi
powiedzieć, że w kwestii funduszy unijnych bardzo się tam myli. I to nie jest kwestia
ambicji. W tej gminie jest znakomity zespół, który te fundusze pozyskuje. A radny
Paluch rozmija się z prawdą, z tej przyczyny, że ma dużo wiedzy teoretycznej,
a bardzo mało praktycznej. Dużo się naczytał, a my mamy wiedzę praktyczną
i wiemy jak to chodzi. Dlatego czasami jest lepiej pewne rzeczy przemilczeć.
Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że odnośnie tego pomysłu nie
dostaliśmy żadnych merytorycznych przemyśleń, żadnych analiz. Było kilka
ogólników w tej sławetnej gazetce. Również na temat jego osoby, było tam kilka
zdań zarzucających mu pomysły związane z utworzeniem z Dębieńska sołectwa,
teraz wytykają mu to mieszkańcy. W związku z tym dobrze byłoby się zapoznać
z tym, co to jest to sołectwo, jaka jest podwalina tego, że w ustawie o samorządzie
terytorialnym jest coś takiego zapisane. Wg Polskiej Akademii Nauk oraz
Europejskiej Organizacji Rozwoju Gospodarki, definicja obszarów wiejskich mówi
nam, że teren wiejski to taki, który na poziomie lokalnym charakteryzuje się
gęstością zaludnienia poniżej 150 osób na km2. Jest to definicja dla obszaru Polski.
I odnosząc to do Dębieńska, to w prostym wyliczeniu na tym obszarze powinno być
2251 mieszkańców, żeby traktować go jako obszar wiejski. A w Dębieńsku na rok
2012 mieszkało 3814 osób. Można o tym dyskutować ale trzeba poznać wszystkie
argumenty za i przeciw.
Poza tym mieszkańcy od nas oczekują aby miejsc pracy było więcej, mieszkań było
więcej, drogi były lepsze i właśnie te sprawy musimy tutaj rozważać i o tym musimy
mówić. O tym jakie będą perspektywy w naszej gminie dla ludzi młodych, żeby nie
stać się za parę lat pewnego rodzaju skansenem.
Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner powiedział, że jego osobiste zdanie i jego
kolegów z RAŚ zostało zawarte na łamach prasy, nie będzie się powtarzać, swojego
zdania nie zmienili, po referendum trzeba by było je nawet zaostrzyć. Jednak
o referendum, jako zdarzeniu historycznym, należy pamiętać i należy je
przywoływać.
Radny Marek Paluch powiedział, że zgadza się, że trzeba referendum przywoływać
i o referendum pamiętać, referenda mobilizują władzę i myśli, że taki będzie skutek
właśnie tego referendum.
Radny Bernard Strzoda powiedział, że na temat referendum zostało powiedziane
już wszystko. Stanowisko Klubu Radnych „Ruchu Rozwoju Gminy i Wspólnoty
Śląska „Ciosek” Ruchu Autonomii Śląska” było zawarte na początku projektu
referendum i tego stanowiska nie zmienili. Wyrażane jest wielokrotnie przez
Burmistrza. Zwrócił się do radnego Palucha i powiedział, że burzy się on, że go
szkalują, że o nim mówią. A sami rozpoczynając swoją akcje nie zostawili suchej
nitki na Radzie, na sołtysach, zarzucając im, że podejmują decyzje o naszej gminie.
A te decyzje podejmują zgodnie z ustawodastwem. Najbardziej słyszalne głosy,
że się nic nie robi, słyszalne są z dzielnic, w których najwięcej inwestujemy.
Wielokrotnie pełnomocnik grupy inicjatywnej porównywał wydatki w Czerwionce
z wydatkami w Palowicach. A wniosek jest jeden. Przy okazji referendum radni
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wyciągnęli dane dotyczące przychodów na jednego mieszkańca w poszczególnych
sołectwach i dzielnicach, i wydatków na dane sołectwa i dzielnice. Nic nie stoi na
przeszkodzie żeby konstrukcję budżetu oprzeć na takich właśnie danych. Żeby
wydatki na dzielnicę czy sołectwo było związane z przychodami, które z tych
jednostek wpływają do gminy. Powiedział, że od pięciu lat jest przewodniczącym
Spółki Wodnej w Czerwionce-Leszczynach i od tamtego czasu taka strategia była
przyjęta w Spółce Wodnej i nie ma teraz kontrowersji. Nikt nie kwestionuje tego,
że pieniądze są źle wydawane. Można to wprowadzić u nas i wtedy nie będzie
inwestycji za 14 milionów w Czerwionce, a w Palowicach za 14 tysięcy.
Jeszcze krótka refleksja. W ostatnim okresie byliśmy świadkami dwóch wydarzeń,
które głośnym echem odbiły się w naszej gminie. Jedno wydarzenie to referendum,
drugie to utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I widać, że są takie obszary
w naszej gminie, w których można realizować potrzeby naszych mieszkańców.
I tu ukłon w stronę osób, które twierdzą, że nie robi się tego czego mieszkańcy
oczekują.
Odnośnie sprawozdania Burmistrza to chciał dodać, że 18 stycznia w Tetrze Ziemi
Rybnickiej odbył się IX Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Naszą gminę
reprezentowały KGW z Bełku, Książenic i Palowic. I po raz pierwszy
w dziewięcioletniej tradycji tego Turnieju na szczeblu powiatowym, KGW z Palowic
wygrało w scence kabaretowej dotyczącej tradycji andrzejkowych w naszym regionie.
Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że wiele osób włączyło się
w zorganizowanie UTW. Uniwersytet bardzo prężnie działa, ponad 200 studentów
uczestniczy w swoich zajęciach. Jest to również integracja międzypokoleniowa,
a także integracja naszego społeczeństwa lokalnego.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że dziękuje przewodniczącemu za wypowiedź
w temacie sołectwa. Powiedział, że przewodniczący jest również w komitecie
założonym do przeanalizowania sprawy sołectwa Dębieńsko. Te uwagi zostaną
przedstawione mieszkańcom.
Odniósł się jeszcze do frekwencji na referendum. Powiedział, że wg niego
mieszkańcy są już na tyle świadomi tego co się dzieje w naszym kraju, że nie trzeba
ich przekonywać do tego, żeby nie szli do referendum. Byliśmy świadkami słynnego
referendum w Warszawie, kiedy wszyscy w całej Polsce usłyszeli, że istotą
referendum jest frekwencja, nic więcej. Wiadomo, że w pierwszej kolejności
głosować pójdą ci, którzy są "za". A ci, którzy takiego zdania nie podzielają to do
referendum po prostu nie idą, i jest to także demokratyczna decyzja.
Redaktor IRG Tomasz Flak powiedział, że radny Marek Paluch prosił aby się
ustosunkować do podanych w mediach kosztów referendum w wysokości 300 tys zł.
Oświadczył, że w IRG taka kwota się nie pojawiła, mało tego, nie pojawiła się żadna
kwota podsumowująca referendum. Będzie to dopiero podane po tej sesji.
On odpowiada za to co się dzieje u niego, a za inne media odpowiedzialności nie
bierze i za treści, które się w nich ukazują.
Radny Marek Paluch powiedział, że jego uwaga skierowana była na redaktora pod
tym względem, żeby w sposób jednoznaczny tą informację przekazał, żeby
mieszkańcy dokładnie dowiedzieli się jakie były koszty.
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Sołtys Książenic Marek Szczech powiedział, że ma kilka uwag dotyczących
referendum. Uważa, że sesja nie jest odpowiednim miejscem aby o tym dyskutować,
ponieważ nie wszyscy są tutaj równi i przede wszystkim nie ma mieszkańców i nie
ma możliwości aby w tym miejscu z nimi rozmawiać. Każdy ma prawo prowadzić
kampanię w taki sposób jaki sobie życzy, więc jeśli komuś pasuje organizacja
spotkań to dobrze, ale zawsze można zapytać ile osób przychodzi na te spotkania.
My wybraliśmy taki a nie inny sposób, aby się z nimi skomunikować. Czy był to
słuszny sposób, czy nie wyniki pokazały. Jeżeli chodzi o termin, to radni często
mówili, że zmian nie dokonuje się w kilka dni. Nam trochę tego czasu zabrakło,
gdybyśmy mieli dwa tygodnie więcej, być może frekwencja byłaby inna. Może
mielibyśmy szansę żeby spotkania z mieszkańcami zorganizować. W grupie
referendalnej było nas kilkanaście osób i jest to nieporównywalna siła np. do
pracowników urzędu, którzy mogą pewne opracowania przygotować i przeprowadzać
pewnego rodzaju rozmowy. 7% frekwencji to nie jest jakaś chwała dla demokracji,
że taki wynik osiągnęliśmy. Świadczy to tylko i wyłącznie o niskiej świadomości
obywatelskiej wśród mieszkańców. W Szwajcarii referenda odbywają się cztery razy
w roku, terminy referendów ustalone są na wiele lat do przodu, a frekwencja sięga
30-40%., ale tam nie ma ustawowego wymogu progu frekwencyjnego. I może
właśnie to jest rozwiązanie. Poza tym gdyby Gmina Czerwionka-Leszczyny
w obecnym kształcie była dla niego dużą wartością, to on w obronie tej wartości nie
pozostał by w domu.
Powiedział, że nie zrozumiał zbytnio sprawy sołectwa Dębieńsko i zapytał czy
panowie z Dębieńska są za sołectwem czy przeciwko.
Jeśli chodzi o broszurę, to powiedział, że kilka razy ją czytał i jeśli chodzi o fakty,
to nie znalazł tam nieprawdy. Możemy się jedynie nie zgadzać co do opinii. I jeśli
kogoś nasze opinie obraziły, to on za to przeprasza. Za to w opracowaniu, które
znalazło się na stronie urzędu jest w stanie wskazać kilka punktów, które są
niezgodne z prawdą. Fakty można łatwo zweryfikować, natomiast opinii już nie.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że rozumie, że broni on idei
podziału gminy. Szkoda, że tego co powiedział przed chwilą, nie powiedział przed
referendum, kiedy to Burmistrz prosił o to na forum Rady. Powiedział, że trzeba
szanować wszystkich tych, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum.
Podpisało się prawie 4000 mieszkańców, a do wyborów poszło 2300 osób, z czego
tylko 1442 było "za". Rodzi się tu pytanie co mówiono ludziom zbierając podpisy.
Mieszkańcy na zebraniu, zorganizowanym przez sołtysa w Książenicach, zadali mu
pytanie z czyjego upoważnienia był on w grupie referendalnej. Z zebrania wynikało
w sposób jednoznaczny, że mieszkańcy mają wątpliwości co do tego, bo nie było
głosowania. A to co on przekazywał mieszkańcom, w postaci informacji, które były
rzucane na planszę, Burmistrz weryfikował. To co sołtys przekazywał było po prostu
nieprawdą. Poza tym mieszkańcy nie byli zadowoleni z tego, że np Przegędzę
przydzielono do Leszczyn, a Stanowice do Czerwionki. Oni tego nie chcieli. Ponadto
klęską było to, że trochę ponad 4% mieszkańców opowiedziało się za podziałem
gminy, a przewodniczący grupy inicjatywnej próbował z tej klęski zrobić zwycięstwo.
Nie można ludzi traktować tak jakby nie wiedzieli co to demokracja.
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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 25 lutego 2014 r.
Na posiedzeniu podsumowano pracę Komisji Rewizyjnej za 2013 rok. Ponadto
przygotowano Plan Pracy na 2014 rok i Plan Kontroli.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się
24 lutego 2014 roku.
Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie:
1. określenia
zasad
zwrotu
wydatków
na
pomoc
rzeczową
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020
2. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.
zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
3. zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisje zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących:
• Komisja została zapoznana z informacjami na temat Konferencji "Idą Zmiany"
czyli demokracja partycypacyjna administracji publicznej i organizacji
pozarządowych, w której Przewodnicząca brała udział razem z panią
naczelnik Krystyną Jasiczek. Konferencja odbyła się 6 lutego, w ramach
Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Związku
Gmin i Powiatów.
• Omówiono współpracę pomiędzy administracją publiczną a organizacjami
pozarządowymi, tworzenie partnerstwa.
• Omówiono także organizowanie inicjatyw lokalnych przy realizacji projektu
"Wspólnie znaczy lepiej" system pracy organizacji pozarządowych. W ramach
projektu odbyły się dwa spotkanie, a następne odbędzie się 10 marca.
• Poinformowała, że 11 marca o godzinie 16 odbędą się warsztaty strategiczne.
• Poinformowała, że w miniony piątek odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami,
na którym uhonorowano 31 przedsiębiorstw wspierających lokalne inicjatywy
• Podziękowała pracownikom Biura Funduszy Zewnętrznych za pomoc
w uzyskaniu kolejnej transzy na remont kościoła w Bełku
• Poinformowała również o działalności UTW.
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 25 lutego 2014 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z branżowymi projektami uchwał, które
zaopiniowali pozytywnie.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek przedstawiła sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2013 roku oraz wykaz zrealizowanych zadań.
W sprawach bieżących Przewodniczący poruszył sprawę związaną z emisją
zanieczyszczeń prze Elektrownię Rybnik na teren naszej gminy, przede wszystkim
chodziło o Przegędzę.
Poruszono problem oznakowania całodobowego punktu medycznego w Przegędzy.
Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Wiceprzewodnicząca radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 lutego 2014 r.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję, członkowie
Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowanym zgodnie
z przepisem art. 30a Karty Nauczyciela.
Wiceprzewodnicząca Komisji przekazała informacje na temat:
• przeprowadzonych ewaluacji i kontroli w przedszkolach w roku 2013-2014,
• wprowadzenia do przedszkoli spektakli teatralnych o tematyce
proekologicznej, ufundowanych przez Wydział Gospodarowania Odpadami
naszego Urzędu. Podziękowała pani naczelnik Elżbiecie Student,
• poinformowała o wynikach Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Śląskiej
"Karolinka",
• przekazała informację na temat przyznania nagród i stypendiów za wybitne
osiągnięcia w sporcie dla młodych sportowców naszej gminy,
• na temat otwarcia krytej pływalni,
• oraz poszerzonej oferty zajęć w ramach działalności UTW.
Na tym Komisja zakończyła obrady.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się 25 lutego 2014 r.
W posiedzeniu Komisji brał udział zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach, który przedstawił prezentację zawierającą informacje
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy oraz
działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. Poinformował również,
że w okresie marca będzie oddelegowany pracownik wydziału ruchu drogowego
Komendy Miejskiej w Rybniku, do Komisariatu na naszym terenie, w celu
przeprowadzenia radarem kontroli prędkości. Z prezentacji wynika, że na naszym
terenie zmniejszyła się ilość wykroczeń, zwiększyło się wykrywanie przestępstw.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad. Zastępca Komendanta podziękował za rowery, które są wykorzystywane do
patrolowania terenów naszej gminy.
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Radny Bogdan Knopik zapytał czy jest planowany wyjazd do wyremontowanej
siedziby Policji w Czerwionce.
Radny Artur Szwed odpowiedział, że na razie jeszcze nie.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował,
że posiedzenie odbyło się 24 lutego 2014 roku.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach w roku 2013 oraz z planem rzeczowym
na rok 2014.
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2013 r.
W sprawach bieżących poruszono problemy związane z zabudową terenów leśnych
na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny, omówiono problem odpadów komunalnych
oraz problemy związane ze składaniem deklaracji przez mieszkańców.
Przekazano informacje, iż na następnej Komisji zostaną przedstawione tematy:
sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej na terenie powiatu za 2013 rok oraz plan
pracy na 2014 rok oraz temat związany z wprowadzeniem na terenie naszej gminy
programu ograniczenia niskiej emisji.
Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Sołtys Marek Szczech zapytał jak od strony prawnej wygląda sytuacja kiedy z jednej
strony obowiązuje nowa uchwała w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami, a jakieś osoby nie złożą nowej deklaracji. Czy w tym
momencie zobligowane są one do płacenia wg starej stawki czy wg nowej.
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że są zobligowane do płacenia wg nowej
stawki.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 26 lutego 2014 r.
Tematyka posiedzenia przewidywała przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Komisji, omówienie materiałów na sesję oraz sprawy bieżące.
Materiały na sesję omówił skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło, który zapoznał Komisję
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. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2015 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
Po udzieleniu wyjaśnień na pytania ze strony radnych powyższe projekty uchwał
zostały zaopiniowane pozytywnie.
Jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniej Komisji oraz protokoły
z posiedzeń Komisji łączonych, które miały miejsce 10 i 29 stycznia br.
W sprawach bieżących była omówiona sprawa dokończenia chodników
w poszczególnych sołectwach przy drogach powiatowych.
Omówione zostało również pismo, które było skierowane do Rady Miasta,
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a zadekretowane do Komisji Budżetu i Finansów w sprawie umorzenia zaległego
podatku od nieruchomości. Komisja jednoznacznie stwierdziła, że takie umorzenie
nie jest w kompetencji Rady Miejskiej, a tym bardziej w kompetencji Komisji Budżetu
i Finansów. Umorzenie podatku od nieruchomości może nastąpić tylko i wyłącznie
decyzją Burmistrza, a decyzja odmowna w tej sprawie została wydana już wcześniej.
Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Radny Stanisław Breza powiedział, że jest pewna wątpliwość w temacie płacenia
za śmieci. Większość ludzi wpłaca indywidualnie ratę za gospodarowanie odpadami,
ale część osób jest kasowana przez inkasentów. I tu rodzi się pytanie czy inkasenci
mają pobierać opłatę zgodnie ze złożoną deklaracją czy zgodnie z uchwałą, w której
są nowe stawki. Chodzi tu o osoby, które nie złożyły nowych deklaracji.
Sekretarz GiM Józef Zaskórski odpowiedział, że obowiązuje nas tu prawo
miejscowe i uchwała, która określiła stawki. W przypadku nie złożenia deklaracji,
będzie wszczęte postępowanie administracyjne i wydana decyzja.
8) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się
24 lutego 2014 roku.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zostały zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących Przewodniczący przedstawił i omówił bieżącą
korespondencję. Omówiono sprawy związane z rewitalizacją familoków.
Ponadto członkowie Komisji poruszali bieżące problemy związane z naprawą dróg
i chodników.
Punkt 4 dotyczący informacji nt. realizacji projektu "Wsparcie obsługi
i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami
informatycznymi" oraz temat dalszego funkcjonowania komunikacji na terenie GiM
Czerwionka-Leszczyny został przeniesiony na obrady kolejnej Komisji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu miało miejsce
25 lutego 2014 r.
W spotkaniu wzięli udział pan Zastępca Burmistrza, pan Sekretarz i pan Skarbnik
oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji. Omówiono projekty uchwał na sesję Rady
Miejskiej. Naczelnik Wydziału IiR Grzegorz Kowalski omówił zakończenie remontu
basenu krytego, otwartego oraz SP Nr 1.
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu
Autonomii Śląska – Przewodniczący Bernard Strzoda poinformował, że spotkanie
Klubu miało miejsce 20 lutego 2014 r.
Tematem posiedzeń było omówienie materiałów na sesję oraz sprawy bieżące.
Odnośnie materiałów na sesję Klub Radnych nie wniósł uwag. W sprawach
bieżących został poruszony problem związany z wakatem na funkcji
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Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, po śmierci radnego Krzysztofa Raka. Klub
Radnych podjął stanowisko, że skoro kolega Krzysztof był asygnowany na to
stanowisko przez Wspólnotę Śląską "Ciosek" RAŚ, pozostawiamy możliwość
obsadzenia tego stanowiska przez to ugrupowanie. Jednak ze względu na pamięć
kolegi stanowisko to Klub zostawi nieobsadzone. Ma on apel do kolegów radnych
aby to stanowisko uszanować. W tej sprawie komentarz dołoży jeszcze radny Antoni
Procek Wiceprzewodniczący Klubu.
Na tym posiedzenie Klubu zakończono.
Radny Antoni Procek powiedział, że jeszcze tak niedawno miejsce
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zajęte
było przez Krzysztofa. Człowieka niezwykłego, pełnego życia, zawsze
uśmiechniętego i życzliwego. Przyjaciela, radnego i członka Wspólnoty Śląskiej
"Ciosek" RAŚ. Choć z powodzeniem moglibyśmy dziś to puste miejsce zapełnić,
pragniemy aby pozostało ono niezajęte. A to dlatego, że nasz przyjaciel Krzysztof
Rak był, jest i pozostanie dla nas radnych Wspólnoty Śląskiej "Ciosek" RAŚ i ma
cichą nadzieje, że dla wszystkich obecnych również, osobą niezastąpioną, zarówno
na płaszczyźnie partnerskiej, jak i samorządowej. Dlatego też pragniemy aby
do końca naszej kadencji miejsce Krzysztofa Raka pozostało niezajęte, przez
wzgląd na pamięć i szacunek dla postaci jaką zbudował swoją osobowością
i pracowitością.
Ad. 5
Informacja o bieżącej korespondencji.
Przewodniczący RM Marek Profaska poinformował, że:
1. wpłynęły pisma Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do
porządku sesji dodatkowych uchwał,
2. wpłynęło sprawozdanie Burmistrza GiM z przeprowadzonych konsultacji
z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie uchwał stanowiących prawo
miejscowe, ujętych w porządku dzisiejszej sesji,
3. do wiadomości otrzymano sprawozdanie z wysokości średniej wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2013 rok w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę – sprawozdanie omówiono
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
4. Apel Rady Miasta Rydułtowy dot. poszanowania naszego narodowego
bogactwa – węgla kamiennego,
5. informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach
o przyjęciu rezolucji w spawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Henryka Sławika,
6. informacja Kapelana Środowisk Samorządu Terytorialnego o tegorocznym
Dniu Skupienia dla Samorządowców, który odbędzie się 12 kwietnia 2014 r.,
7. zaproszenie Wójta Gminy Jejkowice i Przewodniczącego Rady Gminy
Jejkowice na III Powiatowy Turniej Siatkówki Radnych Gmin Powiatu
Rybnickiego o Puchar Starosty Rybnickiego 29 marca br. o godz. 10.00 w Sali
gimnastycznej Gimnazjum w Jejkowicach. Do 10 marca należy potwierdzić
udział w Turnieju.
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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 18 głosach „za”- 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 XLI/530/14 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, została przyjęta 16 głosami "za"
i 2 "wstrzymującymi" - głosowało 18 radnych.
2)

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

Uchwała Nr XLI/531/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
została
przyjęta
16
głosami
"za"
i 2 "wstrzymującymi" - głosowało 18 radnych.
3)

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy i miasta na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr XLI/532/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy i miasta na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki, została przyjęta
"jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
4)

Do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc
rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLI/533/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc
rzeczową w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
5)

Do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.
U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
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uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/534/14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2010 r., nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, została przyjęta
"jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
6)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego
2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLI/535/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego
2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
7)

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 XLI/536/14 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.
8)

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb
Czuchów, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLI/537/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej Czerwionce-Leszczynach obręb Czuchów,
została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
9)

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb
Dębieńsko, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLI/538/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko,
została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
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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 XLI/539/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tej umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/540/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tej umowy, została przyjęta "jednogłośnie" głosowało 18 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tej umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/541/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tej umowy, została przyjęta "jednogłośnie" głosowało 18 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tych umów, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/542/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tych umów, została przyjęta "jednogłośnie" głosowało 18 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/543/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało
18 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2014 rok, uwag
nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLI/544/14 w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2014 rok, została
przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/545/14 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, została przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/546/14 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, została przyjęta "jednogłośnie"
- głosowało 18 radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/547/14 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna, została
przyjęta "jednogłośnie" - głosowało 18 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 10.12.2013 r. do 21.02.2014 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Radny Marek Paluch zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej. Powiedział, że po
postawieniu znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Rostka, Straż stosuje
pouczenia wobec kierowców, natomiast tam notorycznie stają te same samochody.
Dlatego należałoby przejść do bardziej rygorystycznych działań, tym bardziej,
że ludzie to miejsce traktują jak parking, zastawiając chodnik.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że rozważany jest pomysł aby
wprowadzić tam ruch jednokierunkowy. Projekt ten jest w trakcie przygotowań.
Radny Henryk Dyrbuś poprosił Komendanta Straży Miejskiej aby Straż przejechała
się w rejon boiska w Przegędzy. Są sygnały, że jest tam bardzo dużo
zanieczyszczeń. Poza tym dużo śmieci jest na polach wzdłuż ulicy Powstańców
w stronę Przegędzy.
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Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał kiedy nastąpi remont dróg gminnych.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że od marca.
Radny Stanisław Breza wskazał na problem na placu przed restauracją Rogowa.
Powiedział, że od dwóch tygodni ze studzienek wycieka tam woda, co przy nocnych
przymrozkach stanowi niebezpieczeństwo dla kierowców.
Druga sprawa dotyczy końcówki budowy stacji. Powiedział, że rów odwadniający,
o który walczył, aby był utrzymany w czystości jest w strasznym stanie. W rowie jest
wszystko co zdmuchnęło z powierzchni stacji.
Kolejna sprawa dotyczy wjazdu od strony Szczejkowic. Tam inwestor wysypywał
gruz, tłuczeń. Jest to również niewłaściwie uporządkowane.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że będzie o tym z inwestorem
rozmawiał.
Radny Stanisław Breza poruszył jeszcze temat wolnego miejsca przy rondzie- zjazd
z Autostrady A1. Należałoby tam postawić kosz, co sugerował już wcześniej. Do dnia
dzisiejszego tego kosza tam nie ma, a oprócz zwykłych śmieci już nawet dywany tam
są. Należałoby to uprzątnąć.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że niedługo tego parkingu tam
już nie będzie. Ale kosz postawią.
Radny Stanisław Breza zapytał w imieniu mieszkańców co z budową drugiej stacji,
ponieważ krążą różne plotki po Stanowicach, że będzie tam market.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że na razie nie wiadomo co
tam będzie. Toczy się postępowanie odwoławcze w WIOŚ. Ponadto potencjał tego
terenu jest taki, że i stacja i market tam wg planu zagospodarowania przestrzennego
może być. Nie mamy żadnej informacji na ten temat, ale na dobrą sprawę mieć jej
nie musimy, bo teren jest prywatny.
Radny Stanisław Breza podziękował pracownikom PWiK za bardzo dobre
uporządkowanie terenu przy ulicy Zwycięstwa.
Radny Ryszard Bluszcz zapytał jak wygląda sytuacja z budową chodnika
w Szczejkowicach i Czuchowie.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że faktycznie projektant, który
wygrał przetarg wycofał się z realizacji tego zadania. Zapłacił stosowne kary
umowne. W przyszłym tygodniu będzie rozstrzygnięty następny przetarg.
Radny Ryszard Bluszcz zapytał czy ktoś zgłosił się do tego przetargu.
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Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że tak, ale ostatnio też było
kilku chętnych.
Radny Artur Szwed powiedział, że wszyscy radni rozmawiają z mieszkańcami
i wiedzą jakie są bolączki naszego środowiska. Podziękował za zrealizowanie jego
wniosku, czyli zrobienie chodnika przy Gimnazjum Nr 2, powiedział, że jest
zaskoczony, że zostało to zrobione tak szybko.
Radny Ryszard Jonderko poruszył temat dzikich wysypisk śmieci, które są
w rejonie Hasowych Dołów w Leszczynach. Można tam znaleźć tapczany, lodówki,
pralki, dosłownie wszystko. Poprosił żeby znaleźć właścicieli tych gruntów i żeby
zostało to usunięte.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski powiedział,
że składał interwencję dotyczącą wykoszenia nieużytku rolnego w bezpośredniej
zabudowie mieszkaniowej. Komendant Straży odpowiedział, że nie dysponuje
narzędziami prawnymi, które by umożliwiały zmuszenia właściciela do
uporządkowania danej posesji. W tym przypadku zachodzi obawa, że może dojść do
nielegalnych podpaleń, wypalania traw, czy samozapłonu.
Druga sprawa to artykuł w Przeglądzie Lokalnym Knurowa z dnia wczorajszego.
Temat artykułu dotyczył budowy zakładu produkującego sadzę techniczną i oleje.
Napisano tam, że o zakład stara się Czerwionka w pobliżu Koksowni, i że zapewni
to całkowite zużycie gazu koksowniczego, który obecnie jest spalany w atmosferze.
Powiedział, że chciałby uzyskać jakieś sprostowanie co do tej informacji.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że wie, że są zgłoszone jakieś
propozycje powstania takiego zakładu ale na terenie Knurowa na ul. Przemysłowej.
Nikt nie mówi o tym, aby było na terenie naszej gminy i miasta. Nie będzie u nas
zakładów, które są uciążliwe dla środowiska.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że autorem wniosku o zrobienie chodnika przy
G2 był pan Józef Perz i to on zbierał podpisy. Także powinniśmy o tym pamiętać.
Powiedział, że teraz dobrze by było zamontować tam słupki, żeby samochody nie
zniszczyły tego chodnika.
Zapytał również dyrektora ZGM Mariana Uherka czy zakończyło się już śledztwo
w sprawie malowania na elewacjach budynków haseł.
Radny Artur Szwed powiedział, że pan Perz złożył pismo o wiele później od niego,
po tym jak się dowiedział, że będzie takie pismo składane do urzędu. Powiedział
również, że o słupkach także pomyślał i będą one tam zamontowane.
Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał jak wygląda sprawa infrastruktury
sportowej przy obiektach szkolnych, jak wygląda możliwość realizacji w tym roku tych
projektów, czy są na to środki z budżetu ministerstwa.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że niestety w tym roku
Ministerstwo Sportu nie ogłosiło konkursu na dofinansowanie tych inwestycji.
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W związku z tym z naszych środków, nie będziemy w stanie w pełnym zakresie
zrobić tego, co planowaliśmy i będziemy musieli wyłonić priorytetowe obszary.
Dyrektor ZGM Marian Uherek w związku z pytaniem radnego Mitury powiedział,
że rzeczywiście pojawiły się na elewacjach napisy. Zostało to zgłoszone policji. Koszt
likwidacji tych napisów to 65 tys zł. W tej chwili jest toczone intensywne śledztwo
i miejmy nadzieję, że skończy się powodzeniem.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że pole Hasowe Doły jest jego ale nie w całości.
Jeżeli od strony Leszczyn są zanieczyszczenia to będzie prosił aby je usunąć.
Zapytał na jakim jesteśmy etapie jeżeli chodzi o tą dużą inwestycję w Stanowicach.
Zgłosił także, że na wjeździe na ulicę Wolności jest bardzo niebezpieczna mulda
i prosiłby aby się tym zająć.
Zapytał również czego dotyczą ulotki, które radni dostali.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że są to ulotki MZK, które
pokazują co będzie w obszarze e-biletu w ramach projektu, który MZK wygrał.
W najbliższym czasie w autobusach będą montowane pokazane tam urządzenia,
a na przystankach autobusowych tablice informacyjne. Docelowo w roku 2015 ten
system powinien zadziałać.
Jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Wolności i tą nieszczęsną dziurę, to rozmawiał na
ten temat z dyrektorem Simonem i myśli, że w najbliższym czasie będzie to zrobione.
Radny Stanisław Breza powiedział, że jako sołtys otrzymuje informacje od Agencji
Nieruchomości Rynku Rolnego, jeżeli są jakieś działki na sprzedaż na terenie
sołectwa. Powiedział, że informacje takie musi wywieszać na tablicy ogłoszeń.
I 17 lutego wywiesił informację, która dotyczy trzech działek przy ul. Zwycięstwa.
Jest to obszar około 11 ha, cena wywoławcza ponad 9,5 mln.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że jest po kolejnych
rozmowach w Katowicach, ponieważ stara się pilotować inwestora. Był na rozmowie
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. To są bardzo trudne rozmowy, ponieważ Zarząd
jakby nie widzi tego, że wszystkie samorządy w katalogu zadań własnych mają
wspieranie rozwoju gospodarczego. A zarząd Dróg Wojewódzkich widzi drogę i nie
widzi nic, co jest obok. A droga jest przede wszystkim po to, żeby skomunikować
wszelkiego asortymentu działalności gospodarcze tudzież mieszkańców. Za tydzień
w piątek znowu będzie spotkanie. Wygląda to optymistycznie. Jeśli chodzi o przetarg
na sprzedaż gruntu, to do przetargu chce wystartować Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, i to ona kupi ten teren, i ona sprzeda go inwestorowi. Ponieważ Strefa
ustawowo może sobie narzucić 15% marży, ale jednocześnie daje inne profity
chociażby w postaci tego, że od 25%-45% inwestycji może zostać w podatku
inwestorowi zwrócone. Powiedział, że gdyby nie wsparcie ze strony samorządu
to inwestor odbił by się od kilku drzwi i pewnie sobie poszedł. Tak nie powinno być.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Adam Karaszewski poprosił o odpowiedź
na temat wykaszania nieużytków.
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Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że jest z tym problem, ponieważ po
ustaleniu właścicieli, co często jest bardzo trudne, to jedyne co gmina może zrobić,
to wysłać upomnienie. I tak też robimy. Jest jeden dopuszczalny moment, którego
obecnie nie stosujemy, bo raz spróbowaliśmy i do dziś gminie za to nikt nie zapłacił.
Po prostu gmina nieużytek wykosiła. Poprosił o namiary na właściciela i powiedział,
że będziemy reagować na takiej zasadzie, jaka jest w naszej kompetencji.
Radna Jolanta Szejka zaprosiła wszystkich do CEK na prezentację drużyny
żużlowej. Odbędzie się ona 21 marca o godzinie 18tej.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
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