Protokół Nr XLV/14
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 czerwca 2014 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w CzerwionceLeszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia
XLV 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 19 radnych. Nieobecna
była radna Jolanta Szejka 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 nabycie nieruchomości gruntowej, uchwałę do porządku
obrad wprowadzono jednogłośnie - głosowało 18 radnych.
2. przekazanie składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uchwałę do porządku obrad
wprowadzono jednogłośnie - głosowało 18 radnych.
3. wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
uchwałę do porządku obrad wprowadzono jednogłośnie - głosowało
18 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 CzerwionkaLeszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 30 maja 2014 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
30 maja 2014 r. został przyjęty głosami 18 "za" i 1 głosem "wstrzymującym" głosowało 19 radnych.
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Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 30 maja 2014 roku
do 23 czerwca 2014 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
Przewodniczący RM Poinformował, że Komisje odbyły wspólne posiedzenia przed
sesją:
1) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,Komisja Prawa, Porządku
Publicznego i Współpracy z Samorządami, Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu - sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury
i Sportu radny Arkadiusz Adamczyk. Poinformował, że posiedzenie połączonych
Komisji odbyło się o godzinie 14tej. Zostały omówione branżowe projekty uchwał
na dzisiejszą sesję, które zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach
bieżących Komisja przyjęła dwa wnioski. Po zapoznaniu z wyceną budowy boiska
przy G2 w Leszczynach, Komisja zwraca się do Burmistrza z prośba o realną
ocenę możliwości sfinansowania tego zadania w perspektywie trzech lub czterech
lat. Jeżeli nie było by możliwości finansowych, realizacji tego zadania, w tej
perspektywie czasowej, Komisja zwraca się z prośbą o przygotowanie tego
terenu w formie uzupełnienia humusem i posiania trawy, ten koszt naczelnik
Kowalski ocenił na około 16500 zł. Takie przygotowanie tego terenu pozwoli na to
aby dzieci mogły z tego boiska korzystać. Drugi wniosek dotyczy
przeanalizowania możliwości finansowych gminy, pod kątem powrotu w latach
przyszłych, do godzin samorządowych w obszarze oświaty.
2) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, Komisja Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rewizyjna - sprawozdanie złożył
Przewodniczący RM radny Marek Profaska. Poinformował, że podczas
wspólnego posiedzenia Komisja przeanalizowała wszystkie projekty uchwał na
dzisiejszą sesję, które zostały zaopiniowane pozytywnie. Po dyskusji został
podjęty wniosek, aby zintensyfikować działania zmierzające do tego, aby móc
otwierać plany zagospodarowania przestrzennego, na tych obszarach gdzie
wniosków mieszkańców jest najwięcej. Po to, aby mieszkańcy, tam gdzie jest to
możliwe, mogli się budować. Dzięki temu kasa gminy będzie miała dodatkowe
wpływy w postaci podatków.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że nie może zgodzić się
z tym, co zostało przed chwilą powiedziane. Nie zawsze jest tak, że otwieranie
kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego, to są kolejne przychody do
budżetu. Wręcz przeciwnie, najczęściej to są kolejne wydatki, bo są to wydatki na
infrastrukturę, które są bardzo wysokie. Należałoby by zwrócić uwagę na analizy
finansowe dotychczas uchwalanych planów. Tam są milionowe kwoty na wykupy pod
drogi i inną infrastrukturę. Od tego jest władztwo planistyczne w gminie, abyśmy dbali
o interes gminy. Jeżeli pootwieramy plany wszędzie tam, gdzie tego mieszkańcy
chcą, to po prostu gmina tego wydatku nie udźwignie. Poza tym, to Rada uchwaliła
priorytety według jakiej kolejności mamy te plany uchwalać
i dobrze
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by było gdybyśmy się tego wszyscy trzymali. Jest to troska o prawidłowy i
zrównoważony rozwój gminy.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że doskonale pamięta kiedy Rada uchwalała
studium uwarunkowań i kiedy radni dyskutowali na ten temat, właśnie wtedy
te priorytety wyszły. Już wtedy była mowa o tym, że tam, gdzie jest najwięcej
wniosków, tam tereny powinny być przekwalifikowane. To było w 2010 roku. Minęły
cztery lata, gmina się rozwija, inne priorytety się pojawiły i pewne rzeczy są
odsuwane. On to wszystko rozumie, ale jako radny, musimy wiedzieć,
co odpowiedzieć mieszkańcom na pytanie, w jakiej perspektywie czasowej może
to zostać zrealizowane. Nie możemy ciągle mówić tylko o kosztach. Musimy
pamiętać o tym, że to nas jeszcze czeka.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Marek Profaska poinformował, że wpłynęły:
1) pisma Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku sesji
dodatkowych uchwał,
2) pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej dotyczące działalności Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach.
Ad. 6
Zapoznanie się z:
Na wstępie Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski odniósł się do wypowiedzi
w sprawie otwierania planów zagospodarowania przestrzennego. Powiedział,
że gmina ma ważny plan, który obowiązuje od roku 2002 i ze względu na to,
że uchwaliliśmy studium, to musimy dołożyć wszelkich starań żeby w miarę
możliwości racjonalnie kolejne plany przyjmować. Jeżeli chodzi o luki, które
wystąpiły, to wymusiły je decyzje pro rozwojowe. Po prostu musimy skorzystać
z oferty, którą dał nam los, w postaci dużego obszaru terenów inwestycyjnych przy
zjazdach z autostrady. To w perspektywie czasu będzie procentowało
w postaci dodatkowych dochodów do budżetu gminy, pracy dla mieszkańców itp.
Jeżeli chodzi o boiska, to przyjęliśmy zasadę, którą mam nadzieję będziemy
realizować, że przy wszystkich szkołach, gdzie nie ma boisk, mają powstać boiska
wielofunkcyjne. Jednak wymagają one czasu. Ma nadzieje, ze gminę będzie stać na
to, żeby w perspektywie trzech lat takie obiekty wybudować. Pilotażowo, w roku
2014 dwa pierwsze boiska mają powstać. Jeżeli powstaną to będziemy wiedzieli
jaka konkretnie kwotę wytyczyć i ta droga będziemy szli. Co do godzin
samorządowych, to są to dodatkowe środki finansowe. Idealnie by było gdyby się
wstrzelić z godzinami samorządowymi w obszar dopłat do nauczycieli. Dziś dopłata,
to jest różnica między tym co nauczyciel powinien otrzymać w wynagrodzeniu, a tym
co wyrabia i tą różnicę trzeba wypłacić, nawet gdy nauczyciel nie pracuje. Idealnie
byłoby zapłacić nauczycielowi za efektywnie przepracowane godziny w obszarze
godzin samorządowych. I w tym kierunku będziemy szli.
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Następnie:
1) Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski przedstawił sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2013 rok,
w formie prezentacji multimedialnej. Podziękował wszystkim tym, którzy ten
budżet realizowali.
2) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013. Powiedział, że jeżeli chodzi o bilans
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego to suma bilansowa
wynosi 13 253 906,69 zł, w tym środki pieniężne 7 195 747,50 zł. Łączny bilans
obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego to suma bilansowa 225 615 291,52 zł
Jeżeli chodzi o łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu
budżetowego to zysk netto jest w kwocie 11 416 198,64 zł. Łączne zestawienie
zmian w funduszu obejmujące dane wynikające ze stanu zmian w funduszu
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
to jest kwota
209 143 044,50 zł. Poinformował, że sprawozdanie zostało
szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
3) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił informację o stanie mienia Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poinformował, że stan mienia na dzień
31 grudnia 2013 roku wynosi 3 483 156 metrów kwadratowych powierzchni
gruntów ogółem.
4) Przewodniczący RM Marek Profaska odczytał Uchwałę Nr 4100/V/65/2014
z dnia 15 kwietnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz
z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Pala przedstawił Uchwałę Komisji
Rewizyjnej z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu
wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2013 rok.
Przewodniczący RM przedstawił Uchwałę Nr 4100/IV/122/2014 z dnia
4 czerwca 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, wraz z uzasadnieniem. IV Skład
Orzekający wydał opinię pozytywną.
Ad. 7
Dyskusja.
Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że na wykonanie dochodów
na poziomie 92,6% w dużym stopniu miały, zmniejszone o ponad 1 100 00,00 zł,
wpływy od osób fizycznych. W tym momencie chciał się odnieść do wniosku, który
złożył na połączonych Komisjach, który został poparty przez radnych. Ludzie
zgłaszają prośby odnośnie możliwości budowania się na naszym terenie, tam gdzie
wg planu jest to możliwe. Są to przeważnie osoby młode, z reguły są to osoby
pracujące, z jakąś zdolnością kredytową, osoby które odprowadzają podatki.
Te podatki mogły by mieć udział w naszych dochodach. Są to osoby które mają, bądź
będą miały dzieci, co z kolei mogło by mieć wpływ na naszą oświatę.
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Wykonanie wydatków jest na poziomie 92,2% czyli wydatki mamy mniejsze niż
dochody budżetowe. Deficyt jest na poziomie trochę ponad 1 633 000,00 zł, ale
należy podkreślić, że jest przy nadwyżce budżetowej w wysokości powyżej
4 796 000,00 zł. Ważne jest również to, że zostało obniżone zadłużenie o rawie
2,2 mln zł. Tym sposobem wskaźnik zadłużenia spadł nam do 31,1%. Natomiast
indywidualny wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 8,1%, co jest bardzo pozytywne.
Radny Stanisław Breza powiedział, że generalnie ocenia wykonanie budżetu
bardzo dobrze. Wszystkie założenia zostały spełnione, zadłużenie się zmniejszyło.
Ale ma dwie drobne uwagi. W opinii RIO jest uwaga odnośnie zobowiązań
wymagalnych w kwocie ponad 144 tys zł i chciałby zapytać skarbnika wobec kogo
są te zobowiązania. Drugie pytanie dotyczy prezentacji, gdzie pokazane były
wydatki w formie procentowej i obsługa długu była zaprezentowana w wysokości
1,7% ale nie było podanej kwoty. Natomiast w sprawozdaniu z wykonania budżetu
mamy precyzyjnie te kwoty podane. I doszukał się on rozbieżności w kosztach
obsługi długu pomiędzy tabelami w sprawozdaniu a częścią opisową. Zapytał
dlaczego jest ta różnica.
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło jeżeli chodzi o zobowiązanie wymagalne są to
zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego, które co roku maleją. Odnoszą się
one do czasów istnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym większym
wymiarze. Tam, te zobowiązania nagromadziły się w takich kwotach. Teraz po
rozłączeniu Zakładu na dwie odrębne jednostki te zobowiązania maleją i słusznie
RIO zauważyło, że musimy dążyć do tego żeby je zlikwidować. Jeżeli chodzi
o różnicę w kosztach obsługi długu, to w tabeli mamy uwzględnioną prowizję z tytułu
emisji obligacji w wysokości 10 tys zł, natomiast w części opisowej już tego nie ma.
Radny Arkadiusz Adamczyk na wstępie pogratulował Burmistrzowi wykonania tego
budżetu. Powiedział, że trzeba wykazać dużo złej woli, aby stwierdzić, że ta polityka
gminy idzie w złym kierunku. W przeciągu czterech lat zmniejszenie zadłużenia
z 42 mln do 33 mln, nowi inwestorzy, miejsca pracy, inwestycje, które są bardzo
celowe. Odnośnie krytej pływalni, to dochody z pierwszych trzech miesięcy po
remoncie, w porównaniu do tych samych miesięcy ubiegłego roku, wzrosły o 107%.
Wszystko to jest bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o promocję, to na pewno są to
dobrze wydane środki, choć w dalszym ciągu jest ich mało. Jak w 2002 roku został
radny po raz pierwszy stworzono w Radzie Miejskiej Komisję Promocji i Rozwoju.
I wtedy ówczesna opozycja miała wile zastrzeżeń do tej kwestii. Wówczas poziom
wydatków na promocje to było 0,02%. Dojrzeliśmy do tego żeby uznać, że promocja
jest ważna, i należy dalej iść w tym kierunku. Zapytał czy w przyszłości gmina
Pójdzie w tym kierunku aby promować nie tylko tereny inwestycyjne, ale również
promować gminę jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Czy będziemy
podejmować jakieś działania w obszarze szeroko pojętej gospodarki mieszkaniowej.
Na dzień dzisiejszy jeżeli w gminie powstawały jakieś mieszkania, to były to
mieszkania socjalne, ewentualnie budownictwo jednorodzinne. Czy będziemy
poprzez partnerstwo publiczno-społeczne próbować wspólnie inwestycji razem
z deweloperami, aby dostęp do mieszkań na naszym terenie w jakiś sposób wzrósł.
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Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że w szeroko pojętym obszarze
mieszkaniowym, to na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwały związane z polityką
mieszkaniową. Oczywiście chcielibyśmy aby w obszarze budownictwa coś w gminie
się ruszyło. Remontujemy dziś osiedle familoków i to w zasadzie największy od lat
60tych inwestycyjny bum na terenie gminy. Dzisiaj przepisy prawa mówią o tym, że
gmina ma zajmować się raczej obszarem opiekuńczym. Mówi się tutaj o
mieszkaniach komunalnych, gdzie żeby mieć do takiego prawo, trzeba mieć
określone dochody ale ograniczone. Mówi się tu również o mieszkaniach socjalnych i
mieszkaniach tymczasowych. Ale akurat w tym temacie idziemy mocna ofensywą,
ponieważ wskazano miejsca, gdzie będą mieszkania socjalne i w tym momencie
zrobimy trochę porządku w obszarze mieszkań komunalnych. Problem oczekujących
na mieszkania komunalne to 300-350 wniosków i śmiało by można im te mieszkania
przyznać w miejsce tych, którzy nie płacą czynszu. Zadłużenie w obszarze mieszkań
komunalnych to ponad 6 mln zł. I po prostu trzeba z tym zrobić porządek. Jeżeli
chodzi o inwestycje deweloperskie, to deweloperzy pojawiają się tam, gdzie widzą
kapitał, perspektywę. Gdzie widzą, że jest określona liczna mieszkańców mających
stałe dochody i mogą iść do banku zaciągnąć kredyt po to, żeby w takim mieszkaniu
zamieszkać. Być może w roku 2015 będzie można spróbować ocenić na ile to,
o czym mówimy, uda się zmaterializować. To, że nowe miejsca pracy, nowy podmiot
da zielone światło m. in. deweloperom.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik podkreślił, że tam ludzie chcą żyć, gdzie
maja pracę. I mamy nadzieję, że uda nam się w przeciągu trzech lat ściągnąć tu
firmy, które będą dawały pracę, i wtedy będziemy mieli również napływ nowych
mieszkańców. Druga rzecz to fakt, że brakowała naszej gminie przestrzeni
publicznej. My dziś tą przestrzeń przyjazną mieszkańcom tworzymy. Taką przestrzeń,
do której schodzą się mieszkańcy z całej gminy, nie tylko z Czerwionki. Jeżeli chodzi
o promocje, to w nowej perspektywie finansowej ta poprzeczka jest postawiona
jeszcze wyżej i z dużym naciskiem na promocję gospodarczą. Jeżeli gmina będzie
chciała pozyskać na to środki zewnętrzne, to będzie musiała to zrobić wspólnie
z partnerem prywatnym, z firmami z tego terenu. Będzie trzeba takie partnerstwo dla
tej gminy zorganizować i wtedy będziemy mogli wyjść w świat. I cały zespół tych
działań może spowodować, że gmina w przeciągu kilku najbliższych lat będzie miała
całkiem inne perspektywy. Poza tym należy przypomnieć, że przez minimum 12 lat
gmina odbudowuje się po zamknięciu głównego zakładu pracy. I my jesteśmy dziś
już w tym miejscu, gdzie mamy perspektywy rozwoju.
Sołtys Książenic Marek Szczech złożył gratulacje z powodu przyciągnięcia
inwestora oraz zapytał jakie bezpośrednio kwoty zostały na tą promocję
wydatkowane i jak to się przełoży na przyszłe zyski gminy.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że nie ma bezpośredniego
prostego matematycznego przełożenia kwot wydanych na promocje na kwoty
pozyskane do budżetu w przeciągu iluś tam lat. Natomiast ewidentnie widać, bo to
przełożenie jest. Zainteresowanie jest wprost proporcjonalne np do ilości artykułów,
i to nie w prasie lokalnej, ale i w Newsweeku czy Forbsie. Co do wpływów do
budżetu, to jeżeli w ciągu trzech lat będziemy mieli choćby tylko inwestora, którego
już pozyskaliśmy i będzie on funkcjonował z 40 tysiącami metrów kwadratowych hal,
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to te wpływy będą w granicach 2 mln zł, z samego podatku od nieruchomości. Jeżeli
chodzi o koszty promocji, to w ubiegłym roku wydaliśmy około pół miliona, z czego
znakomita część pochodziła ze środków europejskich.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za rok 2013.
Uchwała Nr XLV/588/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za rok 2013, została przyjęta 16 głosami "za" i 3 głosami "wstrzymującymi" głosowało 19 radnych.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2013.
Uchwała Nr XLV/589/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2013, została przyjęta 16 głosami "za"
i 3 głosami "wstrzymującymi" - głosowało 19 radnych.
Burmistrz GiM podziękował za głosowanie. Powiedział, że zaskoczony jest
wynikiem glosowania, ponieważ można przyjąć, że głos wstrzymujący to jest tak, jak
głos za. Głosowanie to, daje mu zielone światło żeby działać dalej. Zbliżamy się do
wyborów samorządowych i w związku z tym warto mieć rozwiązane pewni problemy
związane z tym jak radni czy mieszkańcy postrzegają pracę Burmistrza. Podziękował
tym radny, którzy się z nim spotykają, dyskutują i rozumieją, że nie zawsze można
zrobić to co radny chciałby w swojej miejscowości zrobić. Podziękował za krytyczne
uwagi, za to co często jest motorem do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Powiedział,
że wg niego Rada jest pierwszym hamulcowym, który działa, gdy coś jest nie tak
i pierwszym tym, który puszcza na starcie jeżeli jest dobrze. Obojętnie w jakim
składzie osobowym będziemy za rok, z tej drogi nie ma powrotu. W tej gminie może
być tylko lepiej.
Ad. 10
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 19 głosach „za”- głosowało 19 Radnych.
1. Do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLV/590/14 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, została przyjęta 16 głosami "za" i 3 głosami
"wstrzymującymi" - głosowało 19 radnych.
2. Do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, radny Bogdan Knopik zapytał w związku
z ujętą w Prognozie termomodernizacją budynków, jak to będzie czasowo
wyglądało. Ile czasu mamy na projekty i kiedy będzie wykonanie.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że do czerwca
przyszłego roku musi być złożyć pełną dokumentację, pełny wniosek do
urzędu Marszałkowskiego. Jest szansa, że w końcówce przyszłego roku
rozpoczniemy tą inwestycję.
Uchwała Nr XLV/591/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 16 głosami "za" i 3 głosami
"wstrzymującymi" - głosowało 19 radnych.
3. Do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku z późniejszą
zmianą w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi
wyborcze, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam
Karaszewski zapytał czy procedura zmiany przynależności mieszkańców
ulicy Młyńskiej i Przemysłowej
do danych okręgów wyborczych idzie
odrębnym tokiem, jak to wygląda. Czy będzie ona rozpatrywana
w najbliższym czasie.
Sekretarz GiM Józef Zaskórski odpowiedział, że oddzielną procedurą jest
zmiana granic obszarów dzielnic, o czym było już mówione na oddzielną
rzeczą jest to co mamy dziś w projektach. W projektach jest zmiana czysto
kosmetyczna, wynikająca z tego, że został wybudowany budynek na granicy
jednego obwodu oraz został zmieniony adres u jednego mieszkańca.
Dodatkowo w przypadku uchwały dot. obwodów zmiana jest numeracji
budynku szkoły w Dębieńsku Wielkim. Te zmiany muszą być dokonane przed
kolejnymi wyborami. Natomiast procedura zmiany granic rozpocznie się po
zamknięciu prac nad statutem gminy. Do tego będą potrzebne zmiany
statutów poszczególnych dzielnic.
Uchwała Nr XLV/592/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 września 2012 roku z późniejszą zmianą
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,
została przyjęta "jednogłośnie 17 głosami "za"- głosowało 17 radnych.
4. Do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą zmianą
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody
głosowania, uwag nie zgłoszono.

8

Uchwała Nr XLV/593/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą zmianą
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody
głosowania, została przyjęta "jednogłośnie 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
5. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/594/14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, została przyjęta "jednogłośnie 17 głosami "za" głosowało 17 radnych.
6. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej
służebnością drogową , uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/595/14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, została przyjęta "jednogłośnie 17 głosami "za" głosowało 17 radnych.
7. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/596/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta "jednogłośnie 17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
8. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w Stanowicach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/597/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w Stanowicach, została przyjęta "jednogłośnie
17 głosami "za" - głosowało 17 radnych.
9. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
lokalowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/598/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
lokalowych, została przyjęta "jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.
10. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem na rzecz dotychczasowego najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/599/14 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem na rzecz dotychczasowego najemcy, została przyjęta
"jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.
11. Do uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
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Uchwała Nr XLV/600/14 w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
"jednogłośnie 18 głosami "za" - głosowało 18 radnych.
12. Do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie
stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których dotacja stanowić będzie pomoc publiczną, Przewodniczący RM
odczytał uwagę wniesioną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
oraz uzasadnienie nieuwzględnienia tej uwagi (zał).
Uchwała Nr XLV/601/14 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym
własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których dotacja stanowić
będzie pomoc publiczną została przyjęta "jednogłośnie 19 głosami "za" - głosowało
19 radnych.
13. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/602/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta "jednogłośnie 19 głosami "za" - głosowało 19 radnych.
14. Do uchwały w sprawie przekazanie składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/603/14 w sprawie przekazanie składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
"jednogłośnie 19 głosami "za" - głosowało 19 radnych.
15. Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/604/14 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych
terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, została przyjęta "jednogłośnie 19 głosami "za" - głosowało
19 radnych.
Ad. 11
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 17.05.2014 r. do 16.06.2014 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 12, 13
Mieszkanka Rybnika po raz kolejny zwróciła się do Burmistrza GiM
o wypłatę odszkodowania z powodu dokonania kolejnej kradzieży oraz zniszczeń
w jej budowanym domu w Czuchowie. Uważa, że w takim przypadku gmina powinna
pokryć poniesione przez nią straty.
Burmistrz GiM wyjaśnił radnym, że Pani jest mieszkanką Rybnika, ma w Czuchowie
budowę rozpoczętą 20 kilka lat temu, która jest nieogrodzona i nikt tam nie mieszka.
Można stwierdzić, że okazja czyni złodzieja. Powiedział, że wszystko to co mógł
zrobić zrobił, a na teren prywatny wejść nie można. Ponadto zaznaczył, że ma ona
takie dochody, które nie pozwalają na umorzenie podatków. On rozumie jej sytuację,
ale do dziś nie zaistniały żadne przesłanki, żeby gmina w jakiś sposób mogła się nad
tymi problemami pochylić.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że Paweł Salamon, uczeń trzeciej klasy
Szkoły Podstawowej w Przegędzy reprezentował naszą gminę, powiat rybnicki
i województwo śląskie na ogólnopolskim konkursie recytatorskim w Starachowicach.
Po raz trzeci z rzędu zdobył najwyższą możliwą nagrodę, nagrodę grand prix.
Do konkursu przygotowywała go pani Wiesława Bugdoł. Pogratulowała dziadkowi,
radnemu Henrykowi Dyrbusiowi wielkiego talentu wnuka.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że zakończyła się perspektywa finansowa
na lata 2007-2013. W tej perspektywie uczestniczyło również Dębieńsko, gdzie
zostało wybudowane wspaniałe boisko sportowe. 28 czerwca w ramach obchodów
Dni Czerwionki-Leszczyn zostanie tam zorganizowany festyn pod tytułem "Lato
z piłką" i serdecznie zaprasza wszystkich radnych oraz pracowników urzędu.
Ponadto powiedział, że życzy wszystkim tego aby nowa perspektywa finansowa,
która nas czeka w latach 2014-2020 była wykorzystana w maksymalny sposób, tym
bardziej, że mówi się, że to będzie ostatnia perspektywa jeżeli chodzi o Unię
Europejską.
Radny Bogdan Knopik złożył również pisemny wniosek o następującej treści:
1. Proszę o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku w sprawie
usunięcia dziury na wysokości wjazdu na cmentarz w Czerwionce - jest to
ulica Parkowa, która łączy się z z ulicą Wyzwolenia. Droga w tym miejscu jest
bardzo wąska i szczególnie samochody ciężarowe przy omijaniu wpadają do
tej dziury i niszczą sobie resory.
2. Proszę o wykoszenie terenu znajdującego się na przeciw stacji "Hubertus"
w Leszczynach. Jest to teren Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.
Rosnące tam chwasty i drzewa stwarzają duże zagrożenie pożarowe.
Radny Waldemar Mitura złożył następujący wniosek pisemny:
W nawiązaniu do rozmowy z Panem Burmistrzem w dniu 8 czerwca br.
w parku leśnym w Leszczynach, zwracam się z pytaniem, czy w tym roku znajdą się
środki na zrobienie dokumentacji oświetlenia chodnika od targowiska do
Intermarche. Zgodnie z obietnicą Pana Burmistrza powinno być to zrobione do końca
roku.
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Ad. 14
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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