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

w dniu 28 marca 2014 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia 
XLII 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 RM Marek  Profaska  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 Edward Kucharczyk oraz radny Marek Paluch.

Przewodniczący RM Marek  Profaska  na  wniosek Burmistrza GiM poprosił 
o wprowadzenie  do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony 
nieruchomości gruntowych oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tych umów,

do projektu uchwały uwag nie zgłoszono, uchwałę do porządku obrad wprowadzono 
jednogłośnie - głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący RM Marek  Profaska  poprosił o dokonanie autopoprawek 
w projektach uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 

2014,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 
3. zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na stałe obwody głosowania,

4. zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 14 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na okręgi wyborcze,

5. ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących 
w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-
Leszczynach,

6. przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”.
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Ad. 2
Protokół z sesji  w dniu 28 lutego 2014 r.  był wyłożony w Biurze Rady oraz przed 
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XLI/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 
28 lutego 2014 r. został przyjęty 13  głosami  "za"  i  3  głosami  Wstrzymującymi  - 
głosowało 16 radnych. 

Ad 3.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 28 lutego 2014 roku 
do 28 marca 2014 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski dodał jeszcze trzy kwestie.
Po pierwsze powiedział, że  chcemy aby od 1 września na terenie gminy powstała 
klasa integracyjna w gimnazjum w ZS Nr 1 w Leszczynach. Klasa ta powstanie 
w obwodzie istniejącej już klasy integracyjnej szkoły podstawowej w Przegędzy. 
Podkreślił, że to nie jest klasa, która byłaby w jakiś sposób konkurencją dla Zespołu 
Szkół Specjalnych, bo takie głosy słyszał. Jest to kolejna oferta. Szkoła specjalna jest 
głównie dla dzieci, które mają określony defekt na poziomie intelektualnym. 
Natomiast jest szereg dzieci, które potrzebują wsparcia właśnie w kontekście klasy 
integracyjnej. W placówce tej zostały zlikwidowane bariery architektoniczne, jej 
lokalizacja jest jak najbardziej trafna.  Żeby stworzyć taką klasę, to musi w niej być 
od 3 do 5 uczniów, którzy mają  orzeczenie a  klasa nie może liczyć więcej niż 
15 uczniów. 
Podziękował tym wszystkim, którzy brali udział w spotkaniach, na których mówiono 
o strategii rozwoju gminy i miasta na najbliższe lata. Myśli, że ten dokument pozwoli 
na realizację ambitnych celów, które sobie stawiamy.  
Na koniec poruszył sprawę związaną z komunikacją. Pojawiło się pismo, które my 
traktujemy jako anonim, ponieważ nie zostało podpisane, a w  piśmie tym 
przedstawia się trudną sytuację pracowników PKM Jastrzębie. Wyjaśnił, że od roku 
1976 organizacją komunikacji na terenie Polski zajmowały się Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwa Komunikacji. Takie przedsiębiorstwo istniało również 
w województwie katowickim, miało kilka oddziałów, oddział Nr 9 funkcjonował 
w Jastrzębiu Zdroju, w tej formule do roku 1991. Postem ustawa o samorządzie 
gminnym przekazywała gminom obowiązek organizacji podstawowego transportu 
zbiorowego. Narzucała gminie organizację tego transportu w dwóch formułach - albo 
miasto organizowało strukturę zarządu komunikacji, albo miasto mogło organizować 
się w tzw. związkach komunikacyjnych. Gmina Czerwionka-Leszczyny została 
jednym z 9 członków MZK, które powstało 4.IV.1991 roku. MZK powstał na bazie 
skomunalizowanego mienia PKM oddział 9 Rybnik. Przy czym MZK zajmował się 
organizacją, przejmując mienie od PKM oraz tabor, a PKM zajmowało się tylko 
i wyłącznie transportem. W roku 1995 MZK obsługiwał 18 gmin obszaru ROW, ale 
nie tylko, obejmował swoim zasięgiem 560 tys mieszkańców. Stopniowo ilość 
członków MZK malała, m. in. od 1996 roku od MZK odłączył się Rybnik, tworząc 
własny zarząd komunikacji. W tym czasie podpisano umowy na organizację 
transportu zbiorowego. W większości te umowy obowiązują prawie do dzisiaj i mają 
po 100 i więcej aneksów. Na przełomie roku 2012/2013, ze względu na to, 
że z MZK odchodziły poszczególne gminy, m. in. dlatego, że zmienia się charakter 
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komunikacji,  postanowiono ogłosić przetargi na określone obszary MZK. Przetargi 
organizuje MZK, PKM jest spółką z o .o. MZK,  która liczyła na to, że będzie miała 
zadania zlecone. Mało tego, chciała żeby była firmą wewnętrzną. Na to nie zgadza 
się dzisiaj zarząd MZK, który przyjął formułę, że nie będzie podmiotu wewnętrznego, 
a będzie  wielomilionowy przetarg na 10 lat.  Firma, która wygrywa taki przetarg ma 
możliwość nie tylko dokapitalizowania swojego przedsiębiorstwa, ale również 
możliwość funkcjonowania przez wiele lat. Przetarg został rozstrzygnięty, wyłoniono 
PKM, ale okazuje się, że firmy, które przegrały, odwołały się do Krajowej Izby 
Odwoławczej. KIO unieważniła ofertę, uznając, że   PKM ustalił rażąco niska cenę. 
Oczywiście rażąco niską cenę mógł także zakwestionować organizujący przetarg, ale 
uznał, że ze względu na to, że to jest spółka, to może się ona dokapitalizować  po 
wygraniu przetargu. Jednak KIO przyjęła  argumenty firmy odwołującej się. Należy 
pamiętać, że w KIO nie tłumaczy się MZK, a PKM, bo to on złożył ofertę. Kiedy 
pracownicy dowiedzieli się o tym, że PKM nie będzie organizowało komunikacji, 
obawiają się o swoje miejsca pracy, i w związku z tym apelują o to, żeby zrobić 
wszystko, aby ta firma mogła w dalszym ciągu funkcjonować na rynku. W tym 
momencie firma dostała na parę miesięcy zadanie organizowania komunikacji, 
jednak odbędzie się nowy przetarg. 
Dodał, że prawie jednocześnie przyszło pismo od wicemarszałka Stanisława 
Dąbrowy, które mówi o tym, że marszałek wypowiada porozumienie o organizacji 
komunikacji na linię 194 z dniem 01.01.2015 r. Nie wiemy dlaczego. Jeżeli będziemy 
mieć jakieś informacje, na bieżąco będziemy je przedstawiać. Dzisiaj linia 194 
kosztuje nas bardzo drogo, nie jesteśmy członkami KZK GOP więc nie płacimy 
składki członkowskiej tylko składkę gminy, która chce żeby  zorganizować na jej 
terenie komunikację. 

Radny Stanisław Breza podziękował Burmistrzowi i Pani Dyrektor MOK w imieniu 
swoim, Przewodniczącej Pani Urszuli Tic oraz wszystkich członków Koła Gospodyń 
Wiejskich w Stanowicach za pomoc w organizacji  obchodów jubileuszu 50 lecia. 

Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych:

1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala  poinformował, 
że posiedzenie Komisji odbyło się 25 marca 2014 r. 
Na posiedzeniu omówiono materiały na sesję Rady Miejskiej, w sprawach bieżących 
Komisja  dyskutowała  nad  protokołem  z  kontroli,  która  była  przeprowadzona 
w sołectwie  Szczejkowice.  W protokole  nie  sformułowano wniosków ani  zaleceń. 
Wyznaczono  zespół  kontrolny  do  kolejnej  kontroli  w  miesiącu  kwietniu,  która 
odbędzie się w Przedszkolu NR 11. 

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – 
Wiceprzewodniczący  Komisji radny Grzegorz Wolny poinformował, 
że posiedzenie Komisji odbyło się  24 marca 2014 r. 
Na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu,
2) przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego 

w Jastrzębiu-Zdroju.
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Powyższe projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie.
Na posiedzeniu Komisji obecna była nowa  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku Pani Anna Michalczyk, która  przedstawiła prezentację na temat działania 
Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy  w Rybniku w 2013 roku. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami na temat:

• zakończenia  warsztatów dot. „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do 2020 roku”, projekt Strategii zostanie poddany konsultacjom,

• organizacji Jarmarku Wielkanocnego,
• wdrażania karty dużej rodziny.

Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków. Na tym Komisja zakończyła 
swoje posiedzenie. 

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący  Komisji 
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 marca 2014 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z materiałami na sesję. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Pani Celina 
Cymorek szeroko omówiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny za rok 2013 oraz sprawozdanie z działalności OPS za rok 2013. Następnie 
udzieliła wyjaśnień na liczne  pytania ze strony radnych. 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił dane dotyczące zakresu 
opieki pielęgniarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie naszej 
gminy. 
Na tym komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

4)  Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  –  Wiceprzewodnicząca  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 marca 2014 r.
Po  zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję członkowie 
Komisji zapoznali się ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie  podziału środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
Przekazano  informację  na  temat  zasad  korzystania  z  obiektów  użyteczności 
publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu MOSIR. 
Członkowie  Komisji  zapoznali  się  ze  sprawozdaniem  finansowym  Biblioteki 
Publicznej za 2013 rok. 
Poinformowano o prowadzonym w ZS Nr  1 w Leszczynach naborze uczniów do 
integracyjnej pierwszej klasy gimnazjum.
Przedstawiono  relacje  z  uroczystości   pod  nazwą  "Promocja  zdrowia"  w  SP 
w Książenicach, podczas której wręczone kryształowe i złote  serduszka sponsorom, 
darczyńcom i przyjaciołom szkoły. 
Poinformowano o przyłączeniu się  przedszkoli naszej gminy do akcji "Nasiona dla 
Afryki"  oraz o odbywającej  się  w CKE wystawie  "Śladem wspomnień",  która jest 
uwieńczeniem konkursu  fotograficznego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
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5)  Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że  posiedzenie komisji odbyło się 
24 marca 2014 roku.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zostały zaopiniowane pozytywnie. 
W sprawach bieżących Przewodniczący przedstawił i omówił bieżącą 
korespondencję. 
Ponadto członkowie Komisji poruszyli bieżące problemy związane z naprawą dróg 
i  chodników, konserwacją placów zabaw oraz przycinką drzew i krzewów. 
Komisja wystosowała wniosek aby kolejny raz skierować pismo do Zarządu Dróg 
Powiatowych w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej, umożliwiającego 
bezpieczne dojście do pawilonu Biedronka i innych tam usytuowanych. Nie ma tam 
zjazdu dla wózków ani podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dlatego ludzie 
zmierzający w kierunku  Biedronki przechodzą przez środek skrzyżowania. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Również jednogłośnie przyjęto wniosek, aby wszystkie wolne środki w budżecie 
przeznaczyć na remonty dróg gminnych.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

6)  Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 
się 25 marca 2014 r. 
Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację na temat działalności jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy w 2013 r. W  sumie było to 385 
interwencji w których w większości brały udział jednostki będące w krajowym 
systemie  ratowniczo-gaśniczym tj. OSP Czerwionka, Leszczyny i Dębieńsko. 
Poinformował również o działalności Wydziału.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad.
W sprawach bieżących poruszono kwestie dotyczące:

• remontów i doposażenia jednostek OSP, 
• kontynuacji prac na rzece Bierawce, 
• zakazu wypalania traw, 
• potrzeby ustawienia dodatkowych punktów oświetleniowych 

w Szczejkowicach,
• interwencji w sprawie usunięcia wraku samochodu stojącego obok ronda 

w Stanowicach,
• interwencji  w sprawie doprowadzenia do porządku terenu wokół nowej stacji 

paliw w Stanowicach (od strony ul. Żorskiej).
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Radny  Ryszard  Bluszcz powiedział, że nie chodziło o dodatkowe punkty 
oświetleniowe w Szczejkowicach, tylko o zmianę  tych istniejących. Szczejkowice nie 
chcą żadnego dodatkowego oświetlenia. Chcą przesunąć istniejące punkty 
oświetlenia na miejsca gdzie ich brak. 

Radny  Artur Szwed powiedział, że przeniesienie istniejących punktów oświetlenia 
na inne miejsce wiąże się także z projektem i dodatkowo z kosztami. 
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7)  Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami –  Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, 
że posiedzenie odbyło się 24 marca  2014 roku.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie. 
Następnie Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Izby 
Rolniczej w roku 2013 oraz z planem pracy na  rok 2014., które przedstawił 
Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej radny Bogdan Knopik. 
Przewodniczący Komisji poruszył temat dotyczący ograniczenia niskiej emisji na 
terenie naszej gminy, dotyczący osób fizycznych. Padła propozycja aby dalej drążyć 
ten temat i zbierać informacje dotyczące zarówno  chętnych skorzystania z oferty 
ograniczenia niskiej emisji, jak i możliwości finansowych  naszej gminy. 
Następnie poruszono problem dzikich wysypisk śmieci, na przykładzie leszczyńskich 
pól, w tym Hasowych Dołów. Był dokonany objazd w obecności Straży Miejskiej, 
przedstawiciela Wydziału Ekologii i Zdrowia oraz przedstawiciela Wydziału 
Rolnictwa, była to odpowiedź na interpelację złożoną na ostatniej sesji.  Stwierdzono, 
że  na tych polach jest 17 punktów porzuconych odpadów komunalnych, w tym 
3 punktu odpadów biodegradowalnych.  Są to odpady nie tylko sprzed nowej ustawy 
śmieciowej ale i nowe. Może to być wynik tego, że pewne osoby nie mają złożonej 
deklaracji i nie robią odpłatności za wywóz odpadów. 
Następnie  poruszono temat wykaszania nieużytków i łąk, chodzi tu głównie 
o nieuzasadnione pożary oraz zagrożenie pożarowe,  przykładem są leszczyńskie 
pola, gdzie ponad 2 ha ugorów zostało wypalone. Padła propozycja aby wprowadzić 
w gminie jakiś przepis dotyczący obowiązku wykaszania nieużytków, pytanie czy jest 
taka możliwość.  
Przewodniczący Komisji poinformował o wykonanych przez niego dwóch prelekcjach 
o tematyce  ekologiczno-przyrodniczo-łowieckiej dla SP  w Szczejkowicach oraz dla 
SP w Przegędzy, które odbyły się na Kanetowcu w Przegędzy.  
Omówiono także problem związany z odpadami komunalnymi, chodzi tu gównie 
o nieskładanie deklaracji przez mieszkańców. 
Na tym komisja zakończyła swoje obrady. 

8)  Komisja Budżetu i Finansów – Wiceprzewodniczący radny Stanisław Breza 
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu  26 marca 2014  r.
Tematyka  posiedzenia przewidywała otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku 
obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, omówienie 
materiałów na sesję Rady Miejskiej oraz sprawy bieżące.
Materiały na sesję omówił Skarbnik G i M  Pan  Zbigniew Wojtyło, który  zapoznał 
szczegółowo Komisję z projektami uchwał finansowych w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 

2014
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny
3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2015 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki.
Po przedstawieniu zmian w uchwałach budżetowych  i przedstawieniu zasadności 
podjęcia uchwały dotyczącej wyodrębnienia w budżecie gminy i miasta na 2015 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki oraz udzieleniu wyjaśnień na pytania 
ze strony radnych, powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
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Następnie Pani Dyrektor Gabriela Cisek przedstawiła projekt uchwały dotyczącej 
przyjęcia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013, który został przez radnych zaopiniowany 
pozytywnie bez uwag.
Jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
W punkcie sprawy bieżące, szeroko omawiana była przez radnych i Pana Burmistrza 
Janiszewskiego sprawa działalności OPS-u, rewitalizacji osiedla patronackiego  oraz 
problem mieszkań socjalnych na terenie naszej gminy.
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów nie podjęto żadnych wniosków.
Na tym posiedzenie komisji zakończono

9)  Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – 
Przewodniczący Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu miało miejsce 
25 marca 2014 r. 
W  spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu pan Zastępca Burmistrza, pan 
Sekretarz i pan Skarbnik. Omówiono projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
Klub wystosował wnioski o uporządkowanie:

• pobocza ulicy Dworcowej w Leszczynach, najlepiej jak najszybciej, póki trawa 
nie zarośnie tych śmieci,  

• pobocze przy ulicy Pierchały przed posesją, gdzie ktoś wyrzucił mnóstwo 
torebek plastikowych, cała łąka jest w plastikach,   

• terenu przy ulicy Górnośląskiej obok stacji Traco, tam również jest mnóstwo 
śmieci,

• terenu wokół zameczka w Leszczynach, tam jest zasypywana łąka, gdzie 
kiedyś był staw.  Dobrze by było aby małym nakładem finansowym ten staw 
tam odnowić. Byłaby to duża atrakcja, pasowałoby to architektonicznie, byłoby 
to miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Leszczyn. 

10)  Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek”  Ruchu 
Autonomii Śląska – Przewodniczący Bernard Strzoda poinformował, że spotkanie 
Klubu miało miejsce  20 marca 2014 r. 
Tematem posiedzeń było omówienie materiałów na sesję oraz sprawy bieżące.
Odnośnie  materiałów na sesję Klub Radnych dłużej zatrzymał się przy projekcie 
uchwały, który dotyczy zmiany statutu MZK.  Padł tutaj wniosek aby na kolejne 
spotkanie Klubu zaprosić pana dyrektor MZK, aby szczegółowo omówił ten temat. 
W sprawach bieżących nie zostały podjęte żadne wnioski. Na tym posiedzenie Klubu 
zakończono. 

Radny Ryszard Jonderko dopowiedział jeszcze, że na Komisji Ochrony Środowiska 
był poruszony  również  przez  pana  sołtysa  Palowic  problem  związany  z  wodami 
opadowymi, które mogą zagrażać Palowicom w związku z  budową osiedla przy 
granicy na terenie Orzesza.  

11)  Radny  Stanisław Breza Przedstawił  sprawozdanie z działalności Komisji 
Statutowej. 
Komisja  Statutowa została powołana przez Radę Miejską w Czerwionce-
Leszczynach w dniu 09 maja 2013 roku Uchwała Nr XXXI/395/13 w składzie radna 
Stefania Szyp - członek, radny Waldemar Mitura- członek, radny Stanisław Breza - 
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przewodniczący. Oprócz tego w pracach Komisji uczestniczyli również: pani Alina 
Kuśka z Biura Rady, pan Aleksander Żukowski - obsługa prawna oraz pan Józef 
Zaskórski - sekretarz gminy. 
Komisja  Statutowa działa w tym składzie od czerwca 2013 roku do 24 marca 2014 
roku, obradując na 7 posiedzeniach. Na pierwszym posiedzeniu Komisja przyjęła 
wariant, że wprowadzi zmiany do statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
który obowiązuje od 27 czerwca 2003 roku - Uchwała Nr XI/58/2003. Komisja 
dokonała zmian w 68 paragrafach  statutu, który składa się z 80 paragrafów. 
Wszystkich poprawek dokonano ponad sto. Zdaniem Komisji proponowane zmiany 
są niezbędne, a przygotowana nowa wersja Statutu będzie zgodna z duchem czasu 
i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ponadto Komisja proponuje 
odroczenie głosowania w sprawie przyjęcia zmian w statucie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do czasu rozstrzygnięcia przez sąd nazwy Gminy.
Jako  przewodniczący podziękował członkom Komisji: radnym pani Stefani Szyp 
i Waldemarowi Miturze za zaangażowanie i aktywny udział w pracach Komisji. Panu 
Józefowi Zaskórskiemu - sekretarzowi gminy za pomoc merytoryczną i udostępnienie 
biura. Panu Aleksandrowi Żukowskiemu za właściwe ukierunkowanie prac Komisji, 
za poświęcony czas oraz prawny nadzór nad pracami Komisji. Na koniec szczególne 
podziękowania skierował pod adresem pani Aliny Kuśki z Biura Rady, która na 
bieżąco przygotowywała materiały dla członków Komisji, osobiście mocno 
zaangażowała się w jej prace i przygotowała ostateczną wersję uchwały w tej 
sprawie. 
Następnie  poprosił mecenasa Aleksandra  Żukowskiego aby przedstawił sprawę 
związaną  z nazwą gminy, którą sąd zakwestionował.

Mecenas  Aleksander Żukowski przyłączył się do podziękowań, powiedział, 
że w ciągu pół roku udało się doprowadzić statut do takiego stanu, że gdyby nie 
stanowisko Sądu Rejonowego w Rybniku, mógłby już zostać przedstawiony do 
uchwalenia na najbliższej sesji. W lutym Sąd Rejonowy w Rybniku, ku zaskoczeniu 
wszystkich, zakwestionował możliwość posługiwania się na obszarze procedur 
obowiązujących w Kodeksie Postępowania  Administracyjnego, nazwą Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny.  Okazuje się, że zdaniem sądu, który wcześniej 
takich wątpliwości nie zgłaszał, po dokonaniu szczegółowej analizy prawa 
powszechnie obowiązującego w Polsce, doszedł do wniosku, że nie ma takiej gminy, 
która się nazywa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. W roku 2008 zmieniono 
rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie wykazu gmin w Polsce, i tam nigdzie nie 
ma nazwy gmina i miasto. Wszędzie jest Gmina Czerwionka-Leszczyny i sąd stoi na 
stanowisku, że tylko taki podmiot jest nośnikiem osobowości prawnej. Miasto  nie 
powinno już tam być dopisywane. Ale art. 3 ustawy o samorządzie gminnym daje 
władzę samej gminie, która poprzez swój organ stanowiący, czyli Radę, ma prawo do 
stanowienia o ustroju  tej  gminy,  a  elementem ustroju  jest  właśnie nazwa.  Nazwa 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny powstała  w latach 90tych.  Statut nad którym 
pracowaliśmy  pochodzi  z  2003  roku  i  wtedy  również  ówczesna  Rada  nie  miała 
wątpliwości, że gmina, którą reprezentuje nazywa się Gminą i Miastem Czerwionka-
Leszczyny. Mało tego, nadzór prawny ówczesnego Wojewody Śląskiego, też takich 
wątpliwości  nie  miał,  bo  ten  statut  przeszedł  całą  wymaganą  prawem procedurę 
do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego,  no i  też  przeszła 
ta  nazwa.  Dzisiaj  sytuacja  jest  taka,  że  my wykorzystaliśmy to,  na  co  pozwalają 
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nam  przepisy  Kodeksu  Postępowania  Cywilnego,  skierowaliśmy  kilka  zażaleń 
i czekamy na stanowisko sądu. Obecne stanowisko jest stanowiskiem referendarza 
Sądu Rejonowego w Rybniku,  który na  czterech stronach A4 (przy okazji  innych 
spraw sądowych) przygotował uzasadnienie, które wykazuje, że gmina nie powinna 
występować pod nazwą Gmina i  Miasto Czerwionka-Leszczyny.  W tej  chwili  Sąd 
Rejonowy  w  Rybniku  będzie  musiał  te  zażalenia  rozpoznać,  w  zależności  jak 
je  rozpozna  i  jakie  stanowisko   zostanie  przyjęte,  to  będziemy  sugerowali  albo 
ponowne otwarcie prac Komisji Statutowej i pójście w kierunku weryfikacji tej nazwy 
jeżeli  okaże się,  że Sąd jednak ma rację,  jeżeli  racji  nie ma,  to na ten moment 
Komisja  swoje  prace zakończyła  i  Statut  jest  gotowy.  Czekamy tylko  i  wyłącznie 
na stanowisko sądu, co może potrwać dwa, trzy miesiące. 
 
Przewodniczący RM Marek Profaska  zapytał  czy w aspekcie tego nazewnictwa 
sołectwa  musiały  by  być  przekształcone  na  dzielnice  żeby  było  Czerwionka-
Leszczyny. 

Mecenas  Aleksander Żukowski odpowiedział, że to nie ma z tym nic wspólnego. 
Nie  ma to  również  nic  wspólnego  z  tym,  że  Rada Miejska przestanie  być  Radą 
Miejską, a zacznie być Radą gminy, a pan Burmistrz zacznie być Wójtem. Nie należy 
tego  tak  rozumieć.  Tu  chodzi  o  nazwę.  Gmina  przyjęła  23  lub  24  lata  temu, 
że nazywa się Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.  Takiej nazwy w oficjalnych 
wykazach  nie  ma.  W  związku  z  czym  sąd  przejrzał  wszystkie  przepisy,  źródła 
powszechnie  obowiązującego  prawa  i  nie  znalazł  tam  nazwy  Gmina  i  Miasto 
Czerwionka-Leszczyny. I z tym się trzeba zgodzić. My tymczasem zarzucamy sądowi 
jedną rzecz, jest jedno źródło, którego sąd nie dostrzegł i na tym zasadza się całe 
zażalenie. To jest statut, w statucie jest właśnie taka, a nie inna nazwa. W związku 
z czym poddaliśmy pod osąd sądu właśnie ten brakujący element, którego on pod 
uwagę nie wziął. I czekamy na werdykt. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że często tak jest, że jest przerost 
formy nad  treścią.  Ci,  którzy zasiadali  w  Radzie  na początku  lat  90-tych  wiedzą 
doskonale jakie toczyły się dyskusje na temat nazwy. A dziś z perspektywy tego co 
słyszymy, okazuje się, że te dyskusje były niepotrzebne.  Dyskutowaliśmy na kilku 
sesjach czy to ma być gmina i miasto, czy miasto czy gmina. Ostateczną decyzję 
Rada podjęła jednak na bazie wykładni prawników. Burmistrz zwrócił się do Radnych 
o procedowanie statutu wtedy kiedy będzie jednoznaczne stanowisko sądu. 

Radna Stefania Szyp zgłosiła wniosek aby po przyjęciu uchwały w sprawie zmian 
w Statucie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, powołać Komisję, która zajmie się 
zmianami w statucie Rady Dzielnicy Czuchowa i Czerwionki.   Ma to związek z nową 
ordynacją wyborczą. 

Przewodniczący  Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zapytał, 
w związku z wnioskiem, który złożył na ręce Rady na jednej z sesji, i który został 
przekierowany do Komisji Statutowej, czy ten temat był podejmowany  i czy można 
się spodziewać zmiany tych Dzielnic, które na dzień dzisiejszy nie pasują do 
specyfikacji zamieszkania mieszkańców. Jest to też  związane z nową ordynacją 
wyborczą.
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Przewodniczący  Komisji Statutowej Stanisław Breza powiedział, że po  dyskusji 
w ramach Komisji i po konsultacji z mecenasem uznaliśmy, że zajmiemy się  tylko 
i wyłącznie zmianami w statucie. A powyższy temat będzie można realizować po 
uchwaleniu tych zmian. 

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. wpłynęły uchwały Rady Gminy Olszanka oraz Rady Gminy Kobiór zawierające 

stanowiska dot. działań  w przedmiocie utworzenia „autonomii gospodarczej 
Śląska” –  Rada Gminy Olszanka wyraziła negatywne stanowisko natomiast 
Rada Gminy Kobiór poparła te działania,

3. wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie poparcia stanowiska 
Rady Miasta Chorzów dot. propozycji Ministra Rozwoju Regionalnego 
podziału środków przewidzianych dla Polski w latach 2014-2020 na realizację 
Polityki Spójności z Funduszy Europejskich,

4. wpłynęła informacja Kapelana Środowisk Samorządu Terytorialnego 
o tegorocznym Dniu Skupienia dla Samorządowców, który odbędzie się 
12 kwietnia 2014 r.

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 XLII/548/14  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.

Uchwała Nr XLII/549/14 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 wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, uwag nie 
zgłoszono.
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Uchwała Nr XLII/550/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki, została przyjęta jednogłośnie 
18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

4. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do 
polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu 
frekwencyjnego, zgłoszono następujące uwagi:

Sołtys Książenic Marek Szczech powiedział, że jest zdziwiony, że nie ma tu na sali 
dyskusji  na  ten  temat.   Chciał  powiedzieć  parę  o  tym  zdań.  Ostatnio  mieliśmy 
referendum i cały szereg głosów był skierowany m. in. pod jego adresem, dlaczego 
nie  odbywają  się  dyskusje   na  forum Rady na temat  referendum. Wg niego ten 
projekt  uchwały  jest  klasycznym  przykładem  tego,  że  powinien  być  mocno 
przedyskutowany  w  trakcie  sesji.  Cóż  to  jest  demokracja  bezpośrednia.  Otóż 
demokracja  bezpośrednia  to  jest  bezpośrednie  prawo  obywateli  do  rozpoczęcia 
referendum dotyczącego każdego tematu  oraz prawo do wetowania istniejącego 
ustawodawstwa. Jest to prawdziwa demokracja, to władza bezpośrednia w rękach 
obywateli i władza ta realizowana jest w drodze referendum. Referendum pozwala 
inicjować  pożądane  ustawy  oraz  wetować  złe  prawo.  Dlaczego  demokracja 
bezpośrednia  jest  lepsza?  Otóż  dlatego,  że  obywatele  otrzymują  realną  i  ciągłą 
władzę  w  państwie.  Podatki  staja  się  niższe  a  administracja  bardziej  wydajna 
i tańsza. Obywatele nigdy nie wyślą samych siebie na wojnę najeźdźczą. Państwo 
i administracja stają się oszczędne i przyjazne. 
Ze strony Radnych padło pytanie o co dokładnie sołtysowi chodzi. 
Odpowiedział,  że  propozycja  jego  jest  taka  żeby odrzucić  tą  uchwałę  szkodliwą, 
i to co mówi jest uzasadnieniem tego.  Nie słyszał żadnych argumentów ze strony 
Radnych  dlaczego  boją  się  referendum.  Czy  dlatego,  że  ludzie  nie  mają 
dostatecznych kompetencji aby podejmować skomplikowane decyzje? Dlaczego boją 
się  progów wyborczych? Odbywają się  wybory na Burmistrza,  senatorów,  posłów 
i w żadnych z tych wyborów nie ma progu. Teoretycznie można zostać Burmistrzem 
przy pomocy jednego głosu,  można zostać Radnym przy pomocy jednego głosu. 
Próg jest jedynie w wypadku referendum. Dlatego, że ze strony Radnych nie usłyszał 
argumentacji,  przedstawi  swoją.  Dobrym  przykładem  kiedy  może  się  odbyć 
referendum jest pomysł likwidacji linii autobusowej w danej gminie. I w tym momencie 
ten próg jest szkodliwy. Wiadomo, że linią autobusową na terenie gminy nie jeżdżą 
wszyscy  mieszkańcy.  W  związku  z  powyższym  większości  mieszkańców  nie 
interesuje ta linia autobusowa. W wypadku gdyby ktoś chciał  tą linię autobusową 
zlikwidować zainteresowani będą jedynie ci,  którzy jeżdżą tą linią.  I w momencie 
kiedy jest próg wyborczy nie mają możliwości obronić swego. 
Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że nie wszyscy może jeżdżą daną 
linią ale wszyscy na nią płacą. 
Sołtys  Książenic  Marek  Szczech powiedział,  że  wszyscy  mają  możliwość  się 
wypowiedzieć,  ale  większości  nie  interesuje  to,  czy  ta  linia  jeździ  czy  nie  i  oni  
pozostaną w domu. Dlaczego w tym momencie przyznawać im większe prawo do 
decydowania, skoro im się nie chce. Klasycznym przykładem są tutaj dyskusje na 
temat  tego  czy  ma  powstać  sołectwo  w  Dębieńsku.  Decyzja  ta  powinna  być 
rozstrzygana w drodze demokracji bezpośredniej. Pewnie większości mieszkańców 
nie interesuje czy będą mieszkać w sołectwie, czy nie, i w tym momencie próg jest  
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szkodliwy. A jak najbardziej byłoby wskazane żeby w tym celu odbyło się referendum 
i mieszkańcy Dębieńska mogli się spokojnie w tej sprawie wypowiedzieć. Ci, którzy 
nie poszliby na referendum uznaliby,  że temat ich nie interesuje i  oddają władzę 
w ręce tych, którzy w kierunku referendum idą. Są państwa na świecie, gdzie system 
referendalny jest  powszechnie  przyjęty  np.  Szwajcaria,  i  w takim państwie  ludzie 
o wiele chętniej płacą podatki. Ponieważ wiedzą, że znacznie więcej od nich zależy. 
Tak  samo  wszelkie  decyzje  mogą  być  podejmowane  nie  w  czasie  kampanii 
wyborczej, tylko w czasie dyskusji tematycznej, podczas ewentualnych  referendów. 
Pytanie czy referenda są aż takie drogie. Średnio w kraju wychodzi  około dwóch 
złotych  od  osoby za  organizację  referendum.   W naszej  gminie  wyszło  to  około 
złotówki.  Dla  porównania  koszt  funkcjonowania  Rady  Miejskiej  to  jest  około 
8,  9  złotych  na  mieszkańca.  Ustawę  można  na  tyle  dobrze  skonstruować,  aby 
głosowania referendalne odbywały się w trakcie innych głosowań, i w tym momencie 
nie byłoby problemu ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Burmistrz  Wiesław Janiszewski powiedział  do  sołtysa,  że  skoro  cytuje  historię, 
to myśli, że trochę historii zna i wie co znaczyło dla Polski Liberum Veto. Najgorsze 
jest to, że on nie wyciąga żadnych lekcji z historii. Całkiem niedawno skończyliśmy 
temat,  który  toczył  się  kilka  miesięcy  i  dotyczył  podziału  tej  gminy.  Zapłaciliśmy 
wszyscy. Zabawa się odbyła, pracować trzeba. Jak był czas na to żeby mówić to nie  
mówił nic. A dziś wyciąga gdzieś z encyklopedii definicję demokracji i przedstawia ją 
w sposób, w który normalny obywatel  nie może przyjąć do wiadomości. Ponieważ 
demokracja  to jest coś innego. Demokracja to jest mądrość ludzi. Ta mądrość polega 
na tym, że wybory odbywają się raz na 4 lata. Mieszkaniec wybiera i żąda. Wybiera 
Radnych.  Pan  obraża  tych  wszystkich,  którzy  dziś  tutaj  siedzą.  Czy  pan  wie, 
że Radny ma prawo do tego, żeby poprzez milczące przyzwolenie, czyli aklamację, 
powiedzieć, że przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały, bo ten temat 
został  przedyskutowany na Komisjach.  Ta uchwała to nie jest  wymysł  tej  gminy, 
my  dziś  jesteśmy  mądrzejsi  o  referendum,  które  się  odbyło.  Przyszło  do  tego 
referendum tylu i tylu ludzi, wiemy jakie są koszty wszystkich mieszkańców, którzy 
musieli  się  na  nie  złożyć  organizatorów.  To  co  dzisiaj  dyskutujemy,  to  jest  efekt 
właśnie takich referendów. Żeby nie wprowadzać zamieszania. Bo budżet tworzy się 
raz  w  roku.  Natomiast  w  pewnym  momencie  może  się  spotkać  dwoje  ludzi  na 
spotkaniu  towarzyskim i zapytać dlaczego mamy jeździć swoim samochodem na 
targ  do  Czerwionki,  jak  możemy  sobie  zażądać  autobusu  i  zorganizować 
referendum. Szkoda, że nie przeczytał pan wcześniej tej uchwały, zanim wystąpił pan 
na sesji. W tym momencie Burmistrz zacytował pkt 5 Apelu  Zarządu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego. Zacytował również to, co  Prezydenta Rybnika Adama Fudali na 
ten temat  powiedział.  Odniósł  się  do  słów,  w których była  mowa,  że prezydenci, 
burmistrzowie i radni podnoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Zapytał 
czy  sołtys  to  rozumie?  Powiedział,  że  tutaj  jest  21  radnych  i  oni  procedują  nie 
dlatego,  że chcą,  tylko  dlatego,  że muszą w pewnym momencie  reprezentować 
mieszkańca i dbać o jego elementarne potrzeby. Te elementarne potrzeby zawarte są 
w budżecie gminy.  A budżet gminy to budżet  możliwości,  a nie życzeń.  Pan się 
uczepił jednej linii autobusowej i chce pan robić na tym kapitał polityczny. Niech pan 
nie będzie lektorem dla Rady.  
Sołtys  Książenic  Marek  Szczech powiedział,  że  wiec  co  to  jest  Liberum Veto, 
to jest jeden głos, który mógłby przeważyć. Natomiast w progu frekwencyjnym jest 
mowa o czymś innym. Tu większość decyduje, ale ta większość, której chciało się 
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wstać i  pójść zagłosować. I  dlatego jak przyjdą te dwie osoby,  a inne nie,  to oni  
wygrają  te  wybory.  W  czym  jest  gorsze   prawo  tych  osób  do  tego  aby  jeździć 
autobusem,  od prawa kogoś innych aby tym autobusem jeździć. Przecież oni są tak 
samo mieszkańcami tej gminy i tak samo ich pieniądze idą na podatki.  Wiadomo, 
że nie chodzi tu o to, żeby w jakiś szczegółowych kwestiach dokonywać referendów. 
Referendum to część władzy, która może trafić w ręce mieszkańców, a my mamy 
tu  klasyczny  przykład  tego,  że  żadna  władza  nie  chce  oddać  władzy.  Dlatego 
wnioskuje on o odrzucenie tego projektu uchwały. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że on jako radny świadomie będzie głosować za 
przyjęciem tej uchwały. I reprezentuje w tym momencie 370 mieszkańców, co mówi 
z pełną odpowiedzialnością. Ma pełne przekonanie do tego, że ten apel jest zasadny. 
Powiedział sołtysowi żeby ten nie obrażał ludzi, również jego, tym, że kilkakrotnie 
powiedział,  że  ludziom  siedzącym  w  domu  nie  chce  się  iść  do  referendum. 
Że popełniają błąd i są przeciwko demokracji. Ludzie, którzy zostali w domu podczas 
referendum doskonale wiedzieli co robią. I niech pan to wreszcie zrozumie, że to jest 
też forma demokracji. 
Sołtys Książenic Marek Szczech powiedział, że to nie jest obrażanie. Bo w sytuacji 
kiedy nie progu wyborczego, to osoba pozostająca w domu jest osobą neutralną. 
Radny Stanisław Breza zgłosił wniosek aby zamknąć dyskusję w tym temacie. 
Wniosek został przyjęty 16 głosami "za" i 2 głosami "wstrzymującymi" - głosowało 
18 radnych. 

Uchwała Nr XLII/551/14 w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku 
Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego 
porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego, została 
przyjęta 15 głosami "za" i 3 głosami "wstrzymującymi" - głosowało 18 radnych. 

5. Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/552/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

6. Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego  w Jastrzębiu-Zdroju, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/553/14 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego  w Jastrzębiu-Zdroju, została przyjęta jednogłośnie 
18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

7. Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach   z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 
podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

13



Uchwała Nr XLII/554/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach   z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie  podziału środków 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym  jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

8. Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie 
podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/555/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, została przyjęta 
17 głosami "za" i 1 głosem "wstrzymującym" - głosowało 18 radnych.

9. Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku 
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi 
wyborcze, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/556/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze, została przyjęta 17 głosami "za" 
i 1 głosem "wstrzymującym" - głosowało 18 radnych.

10.Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, będących  w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
będących  w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-
Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

11. Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/558/14 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013, została 
przyjęta jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

12.Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części 
wspólnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. 3 Maja 
36 C w Czerwionce-Leszczynach,  uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLII/559/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części 
wspólnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. 3 Maja 36 C 
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie  18  głosami  "za"  - 
głosowało 18 radnych. 

13.Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
górniczego „Dębieńsko 1”, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/560/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego 
„Dębieńsko 1”, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych. 

14.Do projektu uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/561/14 w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.  

15.Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na 
czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia tych umów, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/562/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na 
czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia tych umów, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami 
"za" - głosowało 18 radnych. 

Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013, radni nie 
mieli uwag do sprawozdania. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.

Ad.8 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach  za 2013 rok,  radni nie mieli uwag do sprawozdania. Sprawozdanie 
zostało zaopiniowane pozytywnie.

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że OPS wykonuje ogrom pracy, 
bardzo dużo dobrego robi dla naszych mieszkańców, aczkolwiek wdzięczność 
mieszkańców i ich zachowanie jest dalekie od tego, jakie powinno być. 
My doceniamy tą pracę, pracowników, którzy z narażeniem niekiedy zdrowia i życia 
wykonują czynności wśród takich mieszkańców a nie innych. Tu wielki ukłon 
w kierunku wszystkich pracowników OPS. 

Radny Henryk Dyrbuś powiedział, że pragnie w imieniu Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Polityki Społecznej złożyć na ręce pani dyrektor OPS Celinie Cymorek 
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podziękowanie za bardzo dokładne przedstawienie sprawozdania z działalności OPS 
oraz za ciężka pracę pracowników OPS.  W dalszej części odczytał treść 
podziękowania. 

Ad. 9
Wszyscy  radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej 
za okres od r. do r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Przewodniczący  Rady Dzielnicy Czuchów Adam  Karaszewski powiedział, 
że w Czuchowie znowu pojawił się problem imprez na mostku na ul. Kościelnej, 
zakłócania spokoju . Ostatnio skończyło się to wysypaniem wszystkim mieszkańcom 
przy tej ulicy zawartości wystawionych koszy na śmieci. Poprosił o częstsze 
zaglądanie w ten rejon Straży Miejskiej, szczególnie w godzinach wieczornych. 

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że jest pewien problem, ponieważ 
Straż Miejska pracuje do godziny 17tej. Stwierdził, że można by było wystosować 
wniosek do pan Komendanta, aby w okresie letnim tak zorganizować godziny pracy 
SM, żeby w godzinach późniejszych móc kontrolować  teren naszej gminy, 
szczególnie tam, gdzie  zbiera się młodzież. 

Radny Artur Szwed poprosił o zwiększenie uwagi na place zabaw, ponieważ zbliża 
się okres wiosenno-letni, żeby sprawdzić bezpieczeństwo i zwrócić uwagę na 
dewastacje.  

Radny  Bernard Strzoda zapytał dyrektora ZDiSK Piotra Łuca czy przewiduje 
w najbliższym terminie czyszczenie dróg gminnych po okresie zimowym.

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc odpowiedział, że czyszczenie już się zaczęło, ale nie da 
się wszystkiego zrobić od razu. 

Ad. 10, 11
Radna Stefania Szyp powiedziała, że w 2014 roku miał wejść w życie Wojewódzki 
Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej pod nazwą "Realizacja inwestycji 
terenowych ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej". Jednak Ministerstwo 
Sportu odrzuciło ten program. Parę razy już mówiła na temat objazdów boisk 
przyszkolnych, posiada dokumentację, która zakazuje odbywania zajęć  W-F na 
boisku przy szkole w Czuchowie. Zgłosiła wniosek aby inwestycję budowy boiska 
przyszkolnego w Czuchowie potraktować priorytetowo i  zrealizować ją ze środków 
własnych gminy. 

Przewodniczący  RM Marek Profaska zgłosił wniosek aby po naprawieniu 
wodociągu na ulicy Strzelczyka wykonać mikro dywanik, czy inne wzmocnienie 
nawierzchni tej ulicy. Poruszył również sprawę, z którą zgłosili się do niego 
mieszkańcy. Dotyczy ona zanieczyszczenia gminy odchodami zwierząt. Powiedział, 
że na Komisjach należy przedyskutować jak ten problem rozwiązać. 

Radny  Ryszard Jonderko powiedział, że kiedyś monitował aby w mediach 
lokalnych przekazać informację dotyczącą miejskiego transportu zbiorowego na 
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terenie naszej gminy, w tym podać informację dotyczącą wysokości  tzw dotacji do 
instytucji prowadzących ten rodzaj transportu. Większość mieszkańców nie ma 
pojęcia, że gmina dopłaca prawie 3 mln zł do transportu. Prosi aby informacja na 
temat transportu ukazała się. 
Podziękował  władzom gminy za inwestycję związaną z odwodnieniem ulicy 
Dworcowej. Ma nadzieje, że będzie jeszcze zrobione odwodnienie ulicy Powstańców.

Radny Bernard Strzoda odniósł się także do tematu boisk przyszkolnych, który był 
merytorycznie zgłębiony. Z objazdów boisk przyszkolnych wyłoniły nam się potrzeby 
budowy tych boisk. Potrzeby takie ma pięć placówek oświatowych w naszej gminie. 
Z wielką nadzieją czekaliśmy na to, że uda nam się to zrealizować. Niestety okazuje 
się, że programu dofinansowania do tych inwestycji nie będzie, w związku z tym 
będzie trzeba  okroić   możliwości związane z tymi inwestycjami. Chciał podkreślić, 
że w tej piątce jest również boisko przy Szkole Podstawowej w Palowicach. Boisko, 
które tam jest obecnie, jest z nawierzchni asfaltowej i również jest wyłączone od 
ponad 10 lat z użytkowania, zgodnie z decyzją Sanepidu. Przy okrojonych 
możliwościach poprosił aby wziąć  pod uwagę potrzeby Palowic. 

Przewodniczący RM Marek Profaska dodał, że w ramach tego objazdu  wszyscy 
widzieli brak boiska przy szkole podstawowej w Dębieńsku Wielkim. 
Poruszył  jeszcze problem z dojazdem do szkoły i samochodami na ulicy Prostej. 
Po wizji lokalnej stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem jest parking przy szkole 
podstawowej, który mógłby być zrealizowany niedużym nakładem środków. 
Poprawiłoby to bezpieczeństwo związane z dojściem dzieci do szkoły.   

Radna  Jolanta Szejka powiedziała, że będąc 15 marca w Urzędzie 
Marszałkowskim, razem z naczelnikiem Andrzejem Wącirzem, wystosowała wniosek 
o budowę boiska, który został pozytywnie zaopiniowany. Dzięki temu dostaliśmy 75% 
dofinansowania czyli 175tys zł. 

Radny Waldemar Mitura podziękował za to, że godło państwowe i krzyż znalazły na 
sali swoje godne miejsce. Powiedział, że bolą go słowa malkontentów, mieszkańców, 
którzy zarzucają, że  u nas się nic nie dziej. Powiedział, że należałoby bardziej 
rozreklamować zajęcia kulturalne, że powinniśmy się chwalić tym co mamy.  Przy 
domach kultury działa wiele klubów i jest wiele ciekawych zajęć. W zameczku mamy 
świetlicę środowiskową, która spełnia rolę wychowawczą. 
Poprosił o pomoc w odnowieniu gabloty Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle. Poprosił 
o więcej imprez plenerowych. 
Na zakończenie podziękował organizatorom spotkania z drużyną żużlową. 

Radny Artur Szwed powiedział, że złożył już pismo do burmistrza o zamówienie tej 
tablicy. 

Przewodniczący Rady Osiedla Malenie Alojzy Pifczyk powiedział, że kolejny raz 
prosi o postawienie wiaty, bądź jakiegoś zadaszenia na stacji PKP Czerwionka-
Dębieńsko. Powiedział, że zajmuje się tą sprawą od półtora roku, ale na obietnicach 
się skończyło. 
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Radny  Stanisław Breza podziękował  Dyrektorowi ZDiSK za wybór wykonawcy 
i nadzór nad wykonaniem przepustu pod ulicą Żorską. Ma nadzieję, że będzie tam 
zrobiony jeszcze mikro dywanik oraz zmiana organizacji ruchu. 

Radny Bogdan Knopik powiedział,  ze ma nadzieję, że na przyszłej Komisji jakieś 
wnioski zostaną wypracowane w temacie boisk przyszkolnych. Z tej euforii, kiedy 
miało być wykonane pięć boisk, nie wiadomo ile zostanie. Chciałby żeby taka 
informacja została przygotowana, żebyśmy mogli mieszkańcom powiedzieć jak 
ta sprawa wygląda.  Dodał również dwa ogłoszenia. 
Poinformował, że w każdy poniedziałek w siedzibie w Zameczku będzie pan 
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego i będzie pomagał w wypełnianiu wniosków dla 
rolników. 
Ponadto Śląska Izba Rolnicza zaprasza wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
na  szkolenie, które odbędzie się w Osinach 28 kwietnia na temat afrykańskiego 
pomoru świń i choroby Aujeszkyego. Poprosił sołtysów aby informacje przekazali 
rolnikom. 

Sołtys  Książenic Marek Szczech odniósł się do pisma w sprawie wypowiedzenia 
komunikacji przez marszałka, w którym padł numer linii 194. Zapytał  czy chodzi tylko 
o linie 194 czy również o linię 195.

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik  odpowiedział, że chodzi o obie linie. 

Redaktor IRG Tomasz Flak przedstawił prośbę mieszkańców. Powiedział, że mamy 
odnowioną  pływalnię  i  ostatnio  wybrała  się  tam  rodzina  z  dzieckiem 
niepełnosprawnym. Jednak skorzystanie z basenu było utrudnione, ponieważ pojawił 
się problem z wprowadzeniem tego dziecka do wody. Dlatego należałoby pomyśleć 
o zakupie fotela, który ułatwiłby wejście i wyjście z wody osobom niepełnosprawnym. 

Pełnomocnik  ds.  PRiG  Grzegorz  Wolnik powiedział,  że  ta  prośba  jest  jak 
najbardziej zasadna. 

Radny Henryk Dyrbuś powiedział, że ostatnio zgłosił się do niego pan z Żor, który 
rzekomo  ma  uprawnienia  finansowane  przez  Unię  Europejską,  żeby  udzielać 
mieszkańcom porad, w sprawie możliwości uzyskania odszkodowania od zakładów 
energetycznych,  za  postawienie  na  ich  działkach  słupów.  Porady  te  udzielałby 
bezpłatnie. 

Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że nie ma nic za darmo i za 
wszystko trzeba zapłacić. Co prawda istnieje służebność przesyłu  i za tą służebność 
przesyłu należy płacić, często są to instalacje, które mają już po kilkadziesiąt lat i są 
z okresu gdzie prawie nikt prawa własności nie respektował. I faktycznie są sytuacje, 
gdzie  różnego  rodzaju  infrastruktura  niszczy  ludziom  działki.  Jednak  w  wielu 
przypadkach już dawno minął okres, jeśli chodzi o możliwość tych roszczeń, a po 
drugie, być może pojedyncza osoba  na tym zarobimy, ale stracimy my wszyscy, bo 
i tak firmy wrzucą to w koszty i ceny. Po prostu skończy się to na kliencie. W tego 
typu  kwestiach  trzeba  być  ostrożnym,  on  ręczy  za  to,  że  Unia  Europejska  nie 
finansuje takich ludzi, którzy chodzą i coś obiecują.  Nie ma takich projektów unijnych 

18



i w takie rzeczy nie należy wierzyć. 
Wracając to tematu boisk powiedział, że z tego co pamięta w budżecie było zapisane 
około 700 tys zł na te inwestycje. Dofinansowanie miało być na poziomie 30%, więc 
niezbyt oszałamiające.  Ma nadzieję, że jak dobrze pójdzie, to będziemy w stanie 
zrobić w pierwszej turze dwa boiska, po ogłoszeniu przetargów zobaczymy czy będą 
jakieś oszczędności  i czy można by w tym momencie zrobić ewentualnie trzecie. 
Jednak w gestii wysokiej Rady jest to, żeby ustalić i przegłosować kolejność. Wydział  
inwestycji  może przygotować w miarę obiektywny ranking, ale i  tak to jest  wybór 
między dżumą a cholerą.  Bo jeżeli jest zamknięte boisko jedne i zamknięte boisko 
drugie, to obiektywnie zamknięte są oba i nie działają. Trzeba będzie jakiś konsensus 
wypracować. To już Rada będzie musiała określić kryteria i wybrać. 

Radny  Józef  Szczekała powiedział,  że  ma  trzy  krótkie  sprawy.  Jeżeli  chodzi 
o utrzymaniu czystości zwierząt, to nie jest to problem zwierząt, a ich opiekunów. 
Jednak  świadomość  w  tym  temacie  rośnie  i  coraz  więcej  zauważa  się  ludzi 
chodzących z torebkami i szufelkami i sprzątających po swoich psach. 
Druga  sprawa  dotyczy  śmieci,  które  zostały  po  odpuście  w  parafii  św.  Józefa, 
zostawili  je sprzedający. Większa część została posprzątana na ul. Jana Pawła, ale 
jest  krótki  odcinek pobocza obok Biedronki,  gdzie  część śmieci  została.  Poprosił 
o dokończenie sprzątania. 
Trzecia sprawa dotyczy pisma, zaproszenia na coroczny turniej siatkarski radnych, 
który  organizuje  powiat.  Dowiedział  się,  że  jutro  jest  taki  turniej  organizowany 
w Jejkowicach, a my nie mamy tam reprezentacji jako Rada Miejska. Ubolewa on 
nad tym, ponieważ w ostatnich latach braliśmy w nim udział. 

Radny  Bogdan  Knopik złożył  pisemny  wniosek  o  następującej  treści:  Proszę 
o wyjaśnienie sprawy zwiększenia się częstotliwości kursowania ciężkiego transportu 
na zwały po kopalni przy ul. Furgoła w Dębieńsku. Firma ZOWER prowadzi odzysk 
węgla  na  zwale  płaskim  w  Dębieńsku.  Ostatnio  zauważono,  że  na  teren  zwału 
zwożone są samochodami duże ilości kamienia z innych kopalń w celu przerobu na 
Zowerze. Proszę wyjaśnić czy firma Zower będzie przerabiać odpady i składować je 
na terenie Dębieńska? Co z ciężkim transportem, który wtedy może zniszczyć nasze 
drogi lokalne? Mieszkańcy boją się, że na terenie Dębieńska (zwału płaskiego) będą 
zwożone inne odpady i będzie to uciążliwe dla nich. Proszę o odpowiedź. 

Przewodniczący RM Marek Profaska poinformował, że zgodnie z harmonogramem 
termin  kolejnej  sesji  wypada na 30 maja,  aczkolwiek  jeżeli  będzie potrzeba sesji  
nadzwyczajnej  to będzie ona albo 11 kwietnia, albo tuż po świętach. Informację na 
ten temat Radni otrzymają z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Ad. 12
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: Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwia Gruszkiewicz               Marek Profaska 
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