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

w dniu 30 maja 2014 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia 
XLIV 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 20 radnych. Nieobecny 
był radny Grzegorz Płonka. 

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

1. stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, uchwałę do porządku obrad 
wprowadzono jednogłośnie - głosowało 19 radnych. 

2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej 
na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
tejże umowy, uchwałę do porządku obrad wprowadzono jednogłośnie - 
głosowało 19 radnych. 

3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, uchwałę do porządku obrad 
wprowadzono jednogłośnie - głosowało 19 radnych. 

4. wyrażenie zgody na oddanie części nieruchomości  w najem na rzecz 
dotychczasowego najemcy, uchwałę do porządku obrad wprowadzono 
jednogłośnie - głosowało 19 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, 
zgodnie  z otrzymanymi nowymi  wersjami projektów, oraz
3. w projekcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie     i Miastu Czerwionka-Leszczyny   lub jej jednostkom 
podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także 
wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków 
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dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, polegająca na wpisaniu  w § 7 w pkt. 1 ppkt. 
4  o treści:
"4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie –  zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 875/2007 z dnia 
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 
w odniesieniu do pomocy  w ramach zasad  de minimis dla sektora 
rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE)  nr 1860/2004 (Dz. Urz. 
UE L Nr  193, poz. 6  z 25.7.2007r.)", 
- dotychczasowy ppkt 4 otrzymuje nr 5,
-  w § 10 dopisuje się słowa: „obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 roku.”

Ad. 2
Protokoły z sesji  w dniu 28 marca 2014 r. oraz 25 kwietnia 2014 r.  były wyłożone 
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. Do protokołów uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XLII/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 
28 marca 2014 r. został przyjęty  głosami 18 "za" i 1  głosem "wstrzymującym" - 
głosowało 19 radnych. 
Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 
25 kwietnia 2014 r. został przyjęty  głosami 17  "za" i 2  głosami "wstrzymującymi" - 
głosowało 19 radnych. 

Następnie Przewodniczący RM poprosił o przegłosowanie zmiany w porządku 
obrad, tak aby pkt 3 przełożyć po punkcie 4. Zmiana została przyjęta jednogłośnie 
19 głosami "za"- głosowało 19 radnych.  

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

1) Komisja Rewizyjna –  Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował, 
że posiedzenia Komisji odbyły się w dniach 6 i 27 maja 2014 r. 
Na posiedzeniach członkowie Komisji szeroko omówili sprawozdanie z wykonania 
budżetu  gminy  i  miasta  za  2013  rok,  sprawozdanie  finansowe  oraz  informację 
o  stanie  mienia.  Po  rozpatrzeniu  sprawozdania  Burmistrza  Gminy  i  Miasta 
z wykonania budżetu oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika, 
Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
GiM.  Stosowna  uchwała  wraz  z  opinią  została  przekazana  do  RIO  celem 
zaopiniowania.  

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju –  Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała,  posiedzenie Komisji odbyło się 
26 maja 2014 r. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych w porządku obrad 
sesji. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami na temat:

• realizacji innowacyjnego projektu „Senior: enter”  dla osób 60+ w ramach 
którego organizowane będą kawiarenki obywatelskie, kawiarenki internetowe, 
wykłady itp.,
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• realizacji projektu „Wspólnie znaczy lepiej –  system pracy organizacji 
pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach”, którego 
partnerami są CRiS w Rybniku, Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-
Leszczynach oraz organizacje pozarządowe,

• organizacji 6 czerwca br. na terenie gminy VI Dnia Samorządu Terytorialnego - 
organizatorami są Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Burmistrz Gminy 
i Miasta Czerwionki-Leszczyn,

• przygotowań do tegorocznej edycji festiwalu Around the Rock,
• obchodów Dni Czerwionki-Leszczyn,
• otrzymania zaproszenia jako goście honorowi na uroczystość związane 

z rozstrzygnięciem konkursu „Sołtys Roku 2013”, które odbędą się 2 lipca br. 
w Warszawie w Senacie RP,

• podziękowań organizatorom   uroczystości 3 Maja oraz Dnia Tańca.
Na posiedzeniu Komisji nie podjęto żadnych wniosków.

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej –  Przewodniczący Komisji 
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 maja br. 
Na posiedzeniu Komisji bardzo szczegółowo został omówiony projekt uchwały "Karta 
gminy dla dużej rodziny".
Równie szczegółowo została omówiona ocena zasobów pomocy społecznej za rok 
2013 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W sprawach bieżących Komisja nie poruszyła żadnych tematów. 

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu –  Przewodniczący Komisji  radny 
Arkadiusz Adamczyk  poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 28 maja 
2014 r.
Komisja omówiła projekty uchwał dotyczące spraw branżowych Komisji, które zostały 
zaopiniowane pozytywnie. 
W sprawach bieżących Komisja przyjęła wniosek, aby zwrócić się z prośbą do 
Burmistrza o oszacowanie kosztów remontu boiska przy G2 w Leszczynach, które 
uległo zniszczeniu przy okazji budowy sali gimnastycznej przy tej szkole, pod kątem 
jego ponownej użyteczności sportowej. 

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Antoni Procek poinformował, że posiedzenie 
Komisji odbyło się 26 maja br.
Na posiedzeniu Komisji obecny był zaproszony gość Pan Benedykt Lanuszny 
Dyrektor Biura MZK w Jastrzębiu Zdroju, który omówił projekt pt. "Wsparcie obsługi 
i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami 
informatycznymi". Projekt opierać się będzie na 4 podstawowych zadaniach tj. 
e-bilet, tablice informacyjne, monitoring w autobusach oraz zarządzanie ruchem 
i geolokalizacja w autobusach. Pan dyrektor wyczerpująco odpowiedział na liczne 
pytania ze strony radnych.  Następnie Komisja omówiła materiały na sesję, które 
zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach bieżących Komisja poruszyła 
problemy związane z  remontami dróg, a także z zarośniętymi skrzyżowaniami oraz 
poboczami, które ograniczają widoczność.

3



6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 
się  27 maja 2014 r. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad.
W sprawach bieżących poruszono kwestie dotyczące:

• zakupu sprzętu dla OSP,
• zagrożenia powodziowego na terenie gminy,
• ponowienia informacji na stronie internetowej gminy o zgłaszaniu przez 

mieszkańców wszelkich zaobserwowanych aktów wandalizmu, 
w szczególności chodzi tu o place zabaw,

• środków finansowych przekazywanych do dyspozycji rad dzielnic i sołectw, 
i sposobu ich rozdysponowania.

Zwrócono  się o:
• wykoszenie traw na terenie tzw. kanału ulgi w Stanowicach,
• remont zapadających się studzienek  na ul. Furgoła w stronę przejazdu 

kolejowego,
• sprawdzenie stanu prawnego terenu w Leszczynach –  róg ul. Dworcowej 

i ul. Ks. Pojdy, gdzie brakuje około 4 metrów chodnika, 
• wykoszenie terenu przy ul. Kruczkowskiego w Czerwionce –  podstacja firmy 

Tauron.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że ma daleko idący wniosek, 
którego realizacja mogłaby poprawić bezpieczeństwo w naszej gminie. Mianowice 
należałoby się zastanowić nad systemem monitoringu, tak aby objąć nim najbardziej 
newralgiczne punkty.   

Radny Artur Szwed powiedział, że byłoby to jak najbardziej wskazane.  Ponadto 
zaznaczył, że na ogrodzonych placach zabaw, ogrodzenia są systematycznie 
dewastowane. 

Radny Ryszard Bluszcz dodał, że z własnego doświadczenia wie, że monitoring 
zamontowany na placu zabaw w Szczejkowicach   działa skutecznie i powoduje, 
że plac zabaw jest bezpieczny.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek aby stworzyć ogólno gminny 
monitoring, który został  przyjęty jednogłośnie 20 glosami "za" - głosowało 
20 radnych.  

Radny Artur Szwed powiedział, ze ze względu na to, że ogrodzenia placów zabaw 
nie zdają egzaminu bo są systematycznie niszczone, a nawet stwarzają zagrożenie, 
ogradzanie palców jest bez sensu.  

7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami –  Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, 
że posiedzenie odbyło się  26 maja br. 
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Na posiedzeniu zostały omówione materiały na sesję, które zostały zaopiniowane 
pozytywnie. 
W sprawach bieżących Komisja ponownie poruszyła problem niewykaszania 
nieużytków oraz problem dzikich wysypisk śmieci. Jeśli chodzi o porzucone śmieci 
na  polach  leszczyńskich,  to  po  dokonaniu  oględzin  terenu  w  obecności 
przedstawiciela  gminy  i  Straży  Miejskiej,  poinformowano  radnych,  że  właściciele 
tych terenów zostali zobligowani do usunięcia tych śmieci w terminie do 30 czerwca. 
Komisja zwróciła uwagę na znaczny wzrost ilości odpadów zielonych, analizowała 
możliwość np. powstania kompostowni. 
Przewodniczący Komisji poinformował o finale XXI Wojewódzkiego Plastycznego 
Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia”, który odbył się 28 kwietnia 
w CKE. Tym razem hasłem konkursu było zwrócenie uwagi młodego człowieka na 
tematy związane z degradacją naturalnego środowiska człowieka oraz sposobami jej 
zapobiegania. 
Poinformował także, że brał udział w ocenie konkursu przedszkolnego pod hasłem 
"Przyjaciel Przyrody". 
Poruszono temat związany z działalnością  firmy ZOWER i rekultywacją przez nią 
terenu dzierżawionego na terenie naszej gminy.

8) Komisja Budżetu i Finansów –  Przewodniczący Komisji radny Edward 
Kucharczyk poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu  28 maja 
2014  r.
Tematyka posiedzenia przewidywała omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej 
przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji  oraz sprawy bieżące.
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.
Po przedłożeniu dodatkowych materiałów d oraz udzieleniu licznych wyjaśnień na 
pytania ze strony radnych  powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane 
pozytywnie. 
Pani Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła projekt uchwały dotyczący 
przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-
Leszczynach za rok 2013, który został przez radnych zaopiniowany pozytywnie. 
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym, natomiast protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z 25 kwietnia 
br., został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących. 
W punkcie sprawy bieżące radni przedstawili propozycje wprowadzenia w bieżącym 
roku do zadań ZDiSK w miarę możliwości finansowych utwardzenia dodatkowych 
dróg  w sołectwach oraz Dzielnicy Leszczyny Osiedle. 
Pan radny Henryk Dyrbuś złożył podziękowania Burmistrzowi za wykonane w tym 
roku roboty oraz omówił zagrożenia i stan bezpieczeństwa w sołectwie Przegędza. 
Natomiast radny Artur Szwed przedstawił problem dewastacji urządzeń oraz 
ogrodzeń placów zabaw. 
Na tym Komisji zakończyła swoje posiedzenie. 
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9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – 
Przewodniczący Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu miało miejsce 
27 maja. 
w  zebraniu  wzięli  udział  pan Sekretarz, pan Skarbnik i pani Dyrektor MOK. 
Zapoznano  się  z  projektami uchwał na sesję Rady Miejskiej. Sprawozdanie 
z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  przedstawiła  pani  Dyrektor  Mariola 
Czajkowska. 
3 maja członkowie Klubu Radnych wzięli udział w mszy św. w intencji ojczyzny. Msza 
św. była odprawiona w kościele  św. Andrzeja Boboli  w Leszczynach. 

10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek”  Ruchu 
Autonomii Śląska –  Wiceprzewodniczący Antoni Procek poinformował, 
że spotkanie Klubu odbyło się 22 maja. Zostały omówione materiały  na sesję oraz 
sprawy bieżące. Żadnych wniosków nie podjęto. 

Ad 3.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 28 marca  2014 roku 
do 30  maja 2014 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 

Ad. 5
Informacja o bieżącej korespondencji.
Przewodniczący RM Marek Profaska poinformował, że wpłynęły:
1. pisma Burmistrza GiM zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku sesji 

dodatkowych uchwał,
2. sprawozdanie Burmistrza GiM z przeprowadzonych konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie uchwał stanowiących prawo 
miejscowe, ujętych w porządku dzisiejszej sesji,

3. sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,

4. zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych 
wybieranych do rad gmin województwa śląskiego  na kadencję 2014-2018,

5. uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie stanowiska Rady Miasta 
Piekary Śląskie zawartego w uchwale Rady Miasta Chorzów,

6. prośba Burmistrza Radzionkowa o wsparcie finansowe tworzonego 
w Radzionkowie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków  do ZSRR 
w 1945 roku.

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał 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 20 głosach „za”- głosowało 20 Radnych.
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1. Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/574/14  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, została przyjęta 17  głosami "za" 
i 3 "wstrzymującymi" - głosowało 20 radnych.

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

Uchwała Nr XLIV/575/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17  głosami "za" 
i 3 "wstrzymującymi" - głosowało 20 radnych.

3. Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej 
Rodziny”, radny Marek Paluch zapytał  jakie jest zainteresowanie 
przedsiębiorców przystąpieniem do tego programu. 
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski odpowiedział, ze zainteresowanie jest 
duże, przedsiębiorcy czy firmy widzą w tym możliwość identyfikacji 
ze społeczeństwem. Należy tutaj podkreślić, że Karta jest nie tylko dla tych, 
którzy mają powyżej dwoje dzieci i mają problemy finansowe, jest to oferta dla 
wszystkich tych, którzy tą dużą rodzinę mają.  
Przewodniczący RM dodał, że należy tu podkreślić, że nie tylko nasze firmy 
włączyły się w ten system rabatowy, ale również firmy spoza naszej gminy, 
to także świadczy o zainteresowaniu przedsiębiorców. 

Uchwała Nr XLIV/576/14 w sprawie uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej 
Rodziny”, została przyjęta jednogłośnie  20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

 Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 
2013, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/577/14 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury  w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

5. Do projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia  w przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/578/14 w sprawie opłat za świadczenia  w przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została 
przyjęta jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

6. Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/376/09 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach   z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
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przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w  szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,  uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/579/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania 
nagród w  szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny”, została przyjęta jednogłośnie  20 głosami "za" - głosowało 
20 radnych. 

7. Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim 
programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”,uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/580/14 w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim programie 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na lata 2013-2017”, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało 
20 radnych. 

8. Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/581/14 w sprawie zmian w uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta  jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało 
20 radnych. 

9. Do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny    lub jej jednostkom 
podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,  a także 
wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną,  uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/582/14 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym 
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oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,  a także wskazania organów 
do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało  20 radnych. 

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

Uchwała Nr XLIV/583/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 
mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało 
20 radnych. 

11. Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r.  dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/584/14 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2014 r.  dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami "za" - 
głosowało 20 radnych. 

12.Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/585/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
"za" - głosowało 20 radnych. 

13.Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
użyczenia, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/586/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
użyczenia, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

14.Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem na rzecz dotychczasowego najemcy, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XLIV/587/14 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem na rzecz dotychczasowego najemcy, została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych.  
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Ad. 7
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.
Tą ocenę radni otrzymali w formie pisemnej i pracowali nad nią na Komisjach 
branżowych. Innych uwag i zapytań radni nie zgłosili. 
Przewodniczący RM pogratulował dyrektor OPS, powiedział, że zakres zadań OPS 
jest bardzo duży, podziękował za wytężoną pracę pani Dyrektor oraz pracowników.  

Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej 
za okres od r. do r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Radny Marek Paluch powiedział, że na zebraniu mieszkańców dzielnic Czerwionka 
Centrum padło pytanie o teren obok starego kościoła, teren ścieżki, która przebiega 
między kościołem a  torowiskiem.  Jest  tam jedno  wielki  wysypisko  śmieci  i  prosi 
o  ustalenie  kto  jest  właścicielem  tego  terenu.  Drugie  takie  miejsce  jest  również 
wzdłuż torów kolejowych w Dzielnicy Czerwionka Karolinka, ulica Działkowców na 
wysokości  działek,  w  stronę  dworca  kolejowego.   Również  prosi  o  ustalenie 
właściciela terenu i informacje w tym temacie. 

Ad. 9, 10
Radny Ryszard Jonderko w pierwszej kolejności podziękował za odwodnieni ulicy 
Dworcowej, zadanie zostało wykonane bardzo szybko, mieszkańcy są zadowoleni. 
Poinformował, że 15 maja br.  Wspólnota Śląska „Ciosek”  Ruchu Autonomii Śląska 
zorganizowała w sołectwie Przegędza "Niezapominajki". Jest to sposób wyrażenia 
podziękowania dla rodzin, z których wywodzą się osoby, które w jakiś sposób 
przyczyniły się do lepszego funkcjonowania sołectwa. w Przegędzy zostały 
wyróżnionych zostało siedem osób: duchowny Brunon Prudel, zakonnica Magdalena 
Kaczmarczyk, przyrodnik Oskar Michalik, działacz narodowy Jan Szuła oraz 
działacze społeczni Robert Smolnik, Alfons Mendla i Roman Wituch. W spotkaniu 
wzięły udział wszystkie rodziny związane z tymi osobami oraz zaproszeni goście. 
Podziękował pani Dyrektor MOK Marioli Czajkowskiej za pomoc w organizacji tego 
przedsięwzięcia.

Radny Ryszard Bluszcz powiedział, że zgodnie z informacją Burmistrza 
w Szczejkowicach odbył się  piknik majowy. Dopowiedział, że koncert Pieśni 
Maryjnej, który odbył się w kościele Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask, 
został zorganizowany w ramach tego pikniku. Myśli, że będzie on cykliczne 
kontynuowany, co roku w miesiącu maju odbędzie się w kościele w Szczejkowicach. 
Zakończeniem tej majówki będzie wystawione w CKE przedstawienie pt. "Zapodzioty 
Dioboł", jest to sztuka po śląsku, na którą wszystkich serdecznie  zaprosił.  Jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, to będą uruchomione dodatkowe terminy. 

Radny Waldemar Mitura powiedział, ze ma zapytania, na które chciałby otrzymać 
pisemne odpowiedzi: 

• chciałby dostać informację o poniesionych wydatkach na promocję gminy, 
środki własne i środki zewnętrzne.  W styczniu jako Klub radnych zwrócił się 
o taką informację i 28 lutego dostał odpowiedź, która nic nie mówi. Chciałby 
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taką odpowiedź, którą dostali za lata 2003-2011, gdzie były dokładne 
wyliczenia. 

• prosi o odpowiedź jaka była kwota i jakie  wydatki ZDiSK jeżeli chodzi 
o utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie naszej gminy  z podziałem 
na   sołectwa i dzielnice. 

• powiedział, że w marcu Burmistrz obiecał mu odpowiedź na pismo w sprawie 
oświetlenia. Mija dwa miesiące i nadal tej odpowiedzi nie ma. Chciałby 
ją otrzymać na piśmie. 

• pogratulował Dyrektorowi Marianowi Ucherkowi wszechstronności i napisania 
książki. Ale nie podejrzewał go o czarny humor. Nie odpowiadał mu dowcip, 
który był pokazany w TVT w okolicach prima aprilis, z którego wynikało, 
że bunkry w Leszczynach zostaną przeznaczone na mieszkania. Ten żart nie 
był trafny, gdyż niektórzy mieszkańcy faktycznie się wystraszyli i on musiał im 
tłumaczyć, że nic takiego nie może być, bo nie spełniają one żadnych 
wymogów. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że nie ma szans żeby na piśmie 
odpowiedzieć na tak postawione pytania. Za ten czarny humor będzie tłumaczył 
pana Dyrektora. On widział ten  żart i po trosze zareagował tak jak radny, ale żeby 
zareagować inaczej trzeba mieć pewną wiedzę, na temat tego co autor w danym 
momencie ma na myśli. Szkoda, że radny nie zaprezentował odpowiedzi na ten żart 
tych wszystkich, którzy stanowią o ponad sześciu milionach zadłużenia substancji 
mieszkaniowej gminy i miasta. My dziś dla tychże jesteśmy dobrymi wujkami 
trzymając ich w idealnych, jeżeli chodzi o potrzeby tych ludzi, warunkach. Chciałby 
abyśmy rozmawiając z mieszkańcami słuchali uwag , ale także umieli odpowiedzieć, 
tym wszystkim, którzy żerują na uczciwych obywatelach tej gminy. Bo im pewnie 
mieszkanie takie, które jest według zapisów ustawy, by się przydało.   
Jeżeli chodzi o odpowiedź w sprawie oświetlenia, to należy zaznaczyć, że na takie 
pytania odpowiedzią jest budżet i jego znajomość po stronie wydatków. Na dzisiaj, 
dlatego, że są inne wydatki,  tego zadania nie było  do wykonania.  Aczkolwiek na 
zebraniu  w  dzielnicy  powiedział,  że  zrobimy  wszystko  pod  względem  estetyki 
i bezpieczeństwa tego miejsca. Są to priorytety, które będziemy sukcesywnie robić,  
jeżeli pozwolą na to okoliczności. Jednak jak się dowiedział na tym zebraniu, które 
zresztą nie było reprezentatywne, kluczowa sprawa to kwestia zieleni i kluczowa jest 
kwestia Placu Matejki. Dlatego musimy wybrać. Reasumując, odpowiedź jest taka, 
że na dzień dzisiejszy nie ma środków finansowych, w momencie kiedy się pojawią, 
ze względu na bezpieczeństwo, oświetlenie będzie zrobione. 

Radny Waldemar Mitura potwierdził, że na zebraniu frekwencja była niemal zerowa. 
Stwierdził, że na ogłoszeniach zabrakło być może dopisku, że  będzie to spotkanie 
z mieszkańcami oraz władzami miasta i Burmistrzem. Kiedyś tak było i to przyciągało 
ludzi. Warto do takiego zapisu wrócić. 
Jeżeli chodzi o monitoring, to mówiliśmy już w poprzedniej kadencji o tym, aby go 
zrobić   w centralnych  miejscach w każdej  dzielnicy.  Telefon  na policję  czy Straż 
Miejską nie jest wyjściem, ponieważ żaden dyżurny takiego zgłoszenia nie przyjmie, 
a SM po godzinie 17tej już nie ma.  Dlatego monitoring jest wyjściem. 

11



Przewodniczący  RM Marek  Profaska powiedział,  że  ma  jeszcze  jedną  sprawę 
dotyczącą bezpieczeństwa. Chodzi o kwestie dojazdu dzieci do szkoły  podstawowej 
w Dębieńsku Wielkim. Należałoby tam utwardzić część parkingu przy szkole, dzięki 
czemu dzieci mogłyby przejść bezpiecznie do szkoły, rodzice mogliby je bezpiecznie 
dowieźć.  Prosiłby, że jeżeli pozwolą na to środki, to żeby przekazać je na to zadanie.
Zapytał  Burmistrza   czy powstał  plan  transportowy naszego związku  komunikacji 
i czy moglibyśmy się z nim zapoznać. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski odpowiedział, że plan transportowy jest, jest 
to wymóg. Natomiast dzisiaj, jeśli chodzi o plany transportowe, trzeba zadać sobie 
pytanie jakiej komunikacji chcemy. Ustawa mówi w sposób bezwzględny, że  gmina 
ma zająć  się  komunikacją  lokalną.  Często  mieszkaniec  źle  to  interpretuje,  w ten 
sposób, że gmina ma organizować komunikacje tam, gdzie chce mieszkaniec. Jeżeli 
my dzisiaj  będziemy przygotowywać  plany transportowe  komunikacji,  a  z  drugiej 
strony pan wicemarszałek będzie przysyłał  informacje,  że nie  będzie organizował 
tego, do czego jest zobowiązany, to po co robić te plany. Czekamy dziś do 4 czy 
5  czerwca,  bo  wtedy  marszałek  organizuje  spotkanie  i  dowiemy  się  jak  będzie 
funkcjonowała  linia  194.  I  wtedy  dopiero  będzie  można  powiedzieć,  że  plan 
transportowy, który został przygotowany jest dobry.

Radny Artur Szwed, w kontekście wypowiedzi radnego Mitury, powiedział, że policja 
ma  obowiązek  każde  zgłoszenie   przyjąć  i  interweniować.  Jest  tu  dobra  wola 
naszego społeczeństwa, żeby reagować. 

Przewodniczący  Rady  Dzielnicy  Czuchów  Adam  Karaszewski zapytał  czy 
w sprawie zakwestionowania nazewnictwa jest jakiś postęp, gdyż ta sprawa blokuje 
złożony przez  niego wniosek o  zmianę  granic  terytorialnych  dzielnicy.  A problem 
istnieje i dał się odczuć podczas ostatnich wyborów do Europarlamentu. 

Mecenas Zbigniew Pławecki powiedział, że temat ten będzie można omówić, gdy 
będziemy mieli orzeczenie Sądu Rejonowego w Rybniku, które zapadnie na skutek 
skargi gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na orzeczenie referendarza sądowego, 
który odmówił  sprostowania nazwy Gminy na nazwę Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny. 

Radny Bogdan Knopik wystosował do wszystkich zaproszenie na 28 czerwca, 
na kolejny festyn pt. "Lato z piłką" w Dębieńsku, który będzie organizowany 
w ramach obchodów Dni Miasta. 
Powiedział, że chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat podpisania 
porozumienia z miastem Cacica, na czym będzie ono polegało, czy będzie 
organizowana np. wymiana dzieci i młodzieży. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski  powiedział, że przyjeżdża delegacja można 
powiedzieć Polonii mieszkającej w Cacice. W Cacice znajdowała się kopalnia soli 
i tam swojego czasu wyemigrowało dużo mieszkańców Bochni i Wieliczki, za pracą. 
Tam jest kościół polski, który został wybudowany w 1904 roku i to jest przykład na to 
jak mocne tam te korzenie polskie są. Tam został także ufundowany m. in. przez nas 
i powiat ziemski rybnicki pomnik papieża.  Teraz przyjeżdża do nas grupa młodzieży, 
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która będzie występowała m. in. jako grupa  artystyczna w naszym CKE. 
I chcielibyśmy aby ta wymiana po prostu była. 

Radny Bogdan Knopik zapytał czy Burmistrz widzi możliwość porozumienia 
z jakimś innym miastem. Czy jeżeli takie propozycje padną, czy jest on na nie 
otwarty. 

Burmistrz GiM  Wiesław  Janiszewski  odpowiedział, że  jak najbardziej tak. 
Chociażby ostatnia wizyta naszej delegacji w Sokołowie Podlaskim pokazuje, 
że następuje odwilż w obszarze nawiązywania porozumień i współpracy. 

Wnioski złożone przez radnych pisemnie:
Radny Henryk Dyrbuś zgłosił wniosek o zwrócenie się do właściciela działki o jej 
wykoszenie –  działka położona jest przy ul. Szkolnej w Przegędzy, poprzedni 
właściciel Antoni Fojcik, jest to teren na którym mieściło się  sporne wysypisko 
odpadów (wysoka trawa powoduje pojawianie się na tym terenie różnego rodzaju 
gryzoni). 

Radny Bogdan Knopik poprosił o przedstawienie informacji, w których szkołach 
podstawowych w roku 2013 i 2014 dzieci wyjechały na zieloną szkołę. Jeżeli to 
możliwe, to chciałby również informację czy skorzystano z dofinansowania do tych 
wyjazdów.  

Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął”  posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
      dr inż. Marek Profaska 
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