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

w dniu 26 września 2014 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia 
sesji XLVII 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  radnych. Nieobecny był 
radny Jan Piecha. 

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

1. 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, 

2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, uchwałę do porządku 
obrad wprowadzono jednogłośnie - głosowało 18 radnych,

3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, uchwałę do 
porządku obrad wprowadzono jednogłośnie - głosowało 18 radnych,

4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu 
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 G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3. zmiany uchwały nr XXXIV/363/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Palowice,
4. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 
w rejonie zjazdu   z autostrady A1 w Stanowicach 

zgodnie  z otrzymanymi nowymi  wersjami projektów.
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Ad. 2
Protokół  z sesji  w dniu 29 sierpnia 2014 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed 
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XLVI/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 
29 sierpnia  2014 r. został przyjęty 17  głosami  "za" i 1  głosem "wstrzymującym" - 
głosowało  radnych. 

Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od  29  sierpnia  2014 roku 
do 26 września  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 Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował, 

że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 23 września  2014 r. 
Na posiedzeniu  członkowie Komisji omówili materiały na sesję Rady Miejskiej 
oraz  w  dalszym  ciągu  przygotowują   sprawozdanie  z  działalności  Komisji  
Rewizyjnej VI kadencji Rady Miejskiej w latach 2010-1014. 

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka Posiedzenie  Komisji  miało  miejsce 
dwa razy. 
Pierwsze  uroczyste  miało  miejsce  19  września,  podczas  które  nastąpiło 
podpisanie porozumienia z miastem Sokołów Podlaski. 
Drugie  posiedzenie  odbyło  się  22  września.  Komisja zapoznała się 
z branżowymi projektami uchwał, które zaopiniowała pozytywnie. Następnie 
Komisja omówiła projekt uchwały dotyczący Strategii  Rozwoju  Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Komisja zgłosiła uwagę, że nie zgadza się z zapisem 
"Brak ciekawej oferty kulturalnej dla młodych" i  wystosowała wniosek aby ten 
zapis zmienić na następujący: "Niewielka ilość oferty kulturalnej dla młodych". 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie - głosowało 5 radnych. 
W sprawach bieżących Komisja tegoroczne dożynki, padła propozycja aby 
podczas organizowania przez naszą gminę dożynek powiatowych, wystąpić 
o jednoczesną organizację dożynek wojewódzkich. Ponadto Komisja 
zastanawiała się nad tym, aby co roku organizować jedne wspólne dożynki dla 
całej gminy. Przewodnicząca poinformował  o   inauguracji  nowego  roku 
akademickiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku,  do  29.09  trwa  nabór  oraz 
o uroczystości z okazji 40 lecia Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się  w  dniu 
23 września. 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dotyczących 
działalności Komisji, do pozostałych projektów Komisja nie zgłosiła uwag. 
W sprawach bieżących Pani Monika Stępień - Grzegorzyca, koordynator 
projektu systemowego "OPS i Twoja Aktywność Ku Integracji", przedstawiła 
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prezentację i sprawozdanie ze swojej działalności, jako doradcy zawodowego, 
podczas trwania tego projektu. 
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.                   

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu –  Przewodniczący Komisji  radny 
Arkadiusz Adamczyk  poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
24 września. 
W związku z brakiem branżowych projektów uchwał Komisja zajęła się 
sprawami bieżącymi. Szczegółowo omówiono nocny Bieg Uliczny. Komisja 
wysoko oceniła jakość przeprowadzenia tej imprezy. Doceniony został fakt, 
iż z roku na rok rośnie poziom sportowy tej imprezy, jak również fakt, iż spełnia 
ona dwie kluczowe role - wzrost zainteresowania bieganiem wśród 
mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, jak również dużą promocję naszej gminy. 
Komisja podjęła następujące wnioski: 
1. Na następne posiedzenie Komisji zaprosić panią Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w związku z faktem, iż pojawiły się uwagi mieszkańców na temat 
niedoborów w naszym księgozbiorze pod względem zakupu nowości oraz 
omówienia kwestii przekazania na rzecz naszej biblioteki 2500 książek. 
Komisja chciałaby wiedzieć co to są za pozycje.  

2. W związku z nową  możliwością dofinansowania projektów środkami z Unii 
Europejskiej Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o podjęcie działań 
w celu wypracowania koncepcji dotyczącej  zagospodarowania pozostałej 
części hali sportowej w Czerwionce.

3. W najbliższym budżecie wygospodarować środki około 10 tys zł na 
estetyczne zagospodarowanie terenu na kąpielisku w Czerwionce. 
Należałoby tam uzupełnić niedobory trawy i estetycznie zakończyć ten 
remont.  

4. Na następne posiedzenie Komisji zaprosić naczelnika Wydziału I i R pana 
Grzegorza Kowalskiego w celu omówienia dwóch bieżących inwestycji - 
budowy boisk przyszkolnych w Czuchowie i Palowicach.

5. Żeby przeprowadzić odpowiednie wyliczenia, w oparciu o aktualne dane 
dotyczące wyrównań dla nauczycieli i sprawdzić, czy można by te środki 
przenieść na zorganizowanie godzin samorządowych. Jeżeli byłaby taka 
możliwość, to Komisja wnosi o to, aby od przyszłego roku szkolnego 
godziny samorządowe uruchomić, co podwyższyło by wartość oferty 
edukacyjnej dla dzieci.                                      

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Grzegorz Płonka  poinformował,  że posiedzenie Komisji odbyło 
się  23 września 2014 r.  
Komisja  zapoznała się z prezentacją w zakresie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia opinii  do zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji Czerwionka-
Leszczyny.
Następnie Komisja zapoznała się branżowymi projektami uchwał, do których nie 
zgłoszono uwag. Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
W sprawach bieżących poruszono kwestie dotyczące remontów dróg. 
Zgłaszano potrzeby remontów chodników szczególnie  od Domu Kultury 
w kierunku tartaku w Leszczynach oraz likwidacji zalewisk obok Zespołu Szkół 
w Czerwionce oraz przy ul. Chopina  w Leszczynach. 
Podjęto wniosek o ponowne zainteresowanie się sprawą budowy dojścia od 
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przejścia dla pieszych  do pawilonów mieszczących się przy ul. Ks. Pojdy 
w Leszczynach. 
Dodał od siebie, że zamiast się skupiać nad robieniem takiego projektu, 
proponuje zrobienie w tym miejscu ronda i poprawę infrastruktury. Wtedy 
osiągniemy tam wspólnie cel. Ciągłe wypadki, które zdarzają się na 
skrzyżowaniu ulic Ks. Pojdy, Polnej i Ligonia wskazują na konieczność 
zbudowania tam ronda. Byłoby to najbezpieczniejsze rozwiązanie. 

6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że Posiedzenie Komisji 
odbyło się 23 września 2014 r. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych 
w porządku obrad. 
W posiedzeniu Komisji brał udział Z-ca Komendanta Policji, który przedstawił 
informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, za okres 
8 miesięcy bieżącego roku. 
Zwrócono się o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji 
skierowanej do mieszkańców o zgłaszanie Policji zaobserwowanych  aktów 
przemocy. 
W  sprawach bieżących poruszono kwestie dotyczące podtopień piwnic 
w budynkach komunalnych w Leszczynach i Czerwionce. 
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.

7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami –  Przewodniczący radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się  22 września. Komisja omówiła 
materiały na sesję Rady Miejskiej, które zaopiniowała pozytywnie. 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji wyjaśnił cele programu czynnej 
ochrony przyrody w lasach Nadleśnictwa Rybnik. Chodzi  o program edukacji 
ekologicznej  realizowany  przez  Pracownię  Edukacji  Żywej  wspólnie 
z Nadleśnictwem Rybnik oraz gminami i powiatami, w okresie od 1 października 
br. do 15 listopada 2015 roku. Poinformował, że w tym roku  8 grup przystąpi do 
warsztatów oraz 4 grupy przystąpią do projektu badawczego, który trwa jeden 
rok. Z kolei od  wiosny do udziału w programie jest zgłoszonych 30 grup.  Każda 
grupa to około 15-20 osób z placówek oświatowych.  
Omówiono sprawy związane z gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Przewodniczący po raz kolejny przypomniał o organizowanej dla mieszkańców 
wycieczce do RIPOKu, która ma odbyć się 4 października br. 
Omówiono  temat  związany  ze  zwierzyną  dziko  żyjącą,  w  szczególności 
z wychodzeniem zwierzyny między zabudowania oraz ze szkodami łowieckimi, 
które ta zwierzyna powoduje. Na tym Komisja zakończyła swe posiedzenie.

8) Komisja Budżetu i Finansów –  Przewodniczący Komisji radny Edward 
Kucharczyk poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 
24 września 2014  r. 
Komisja zajmowała się projektami uchwał w sprawie:
• wydania  opinii  w  zakresie  zmiany  przeznaczenia  rezerwy  celowej  na 

świadczenia  pracownicze,  odprawy,  nagrody  jubileuszowe  oraz  na 
jednorazowy  dodatek  uzupełniający  dla  nauczycieli  zgodnie  z  art.  30a 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, utworzonej uchwałą budżetową Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,  
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• zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2014,

• zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, 

• określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 
2015 roku. 

W/w  projekty  uchwał  szczegółowo  omówił  Skarbnik  GiM   Pan   Zbigniew 
Wojtyło.  Po   udzieleniu wyjaśnień na liczne  pytania ze strony radnych, 
powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
W  punkcie  sprawy  bieżące  Komisja  nie  podjęła  dyskusji.  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 posiedzenie  Klubu miało 
miejsce 23 września. W  spotkaniu  wzięli  udział  radni  oraz   pan  Sekretarz, 
pan Skarbnik i pan Roman Gorzawski Kierownik Referatu Obrotu 
Nieruchomościami. Omówiono  projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
Klub Radnych  podjął dwa wnioski dotyczące remontu dachu, chodzi o taras nad 
aulą oraz wymianę podłogi w sali gimnastycznej  w ZS Nr 1 w Leszczynach.
Przewodniczący  poinformował,  że  koledze  z  Klubu,  radnemu  Waldemarowi 
Miturze decyzją Narodowego Centrum Krwi i  Ministerstwa Zdrowia przyznano 
odznaczenie  "Honorowy  dawca  krwi.  Zasłużony  dla  zdrowia  narodu". 
Uroczystość wręczenia odbędzie się  w Warszawie.  

10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska „Ciosek” Ruchu 
Autonomii Śląska –  Przewodniczący Bernard  Strzoda poinformował, 
że spotkanie Klubu odbyło  się  18  września.  Tematem  posiedzenia  było 
omówienie materiałów na sesję oraz sprawy bieżące. Odnośnie materiałów na 
sesję  Klub  Radnych  nie  wniósł  żadnych  uwag,  jak  również  w   sprawach 
bieżących nie zostały podjęte żadne wnioski. 

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) oświadczenie Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczące planowanego 

wprowadzenia opłat za przejazd autostradą A-1 na odcinku Sośnica- Gorzyczki,
3) pismo Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa 

Śląskiego na okręgi wyborcze,
4) uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie poparcia działań mających na 

celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do 
budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, 

5) sprawozdanie z konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 
2015 r. Konsultacje odbywały się od 17 do 24 września br. W ww. okresie żaden 
podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.
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Ad. 6
Omówienie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 
2014-2020. 
Dr  Krzysztof  Wrana przedstawił  multimedialny  projekt  Strategii  oraz  omówił 
poszczególne  jego  punkty.  Powiedział,  że  projekt  ten  został  wypracowany  na 
warsztatach  wspólnie  z  Radnymi  oraz  innymi  przedstawicielami  społeczności 
lokalnej.  Projekt  jest  próbą  syntezy  różnych  opinii,  różnych  poglądów na  rozwój 
Gminy  i  Miasta,  a  przede  wszystkim  próbą  połączenia  różnych  pomysłów, 
idei związanych z tym rozwojem.

Burmistrz  GiM Wiesław  Janiszewski podziękował  doktorowi  za  przedstawienie 
całego obszaru związanego z naszą Strategią Rozwoju.  Powiedział,  że w naszej 
gminie tkwi olbrzymi potencjał. Dynamika ciągłych zmian w naszej gminie dała się 
zauważyć podczas prac nad strategią. Jako duża gmina mamy olbrzymie możliwości. 
Bez  strategii  nie  można  by  było  z  tych  możliwości  skorzystać,  ponieważ  jest  to 
otwarcie  się  na  środki  zewnętrzne.  Poza tym w międzyczasie  zniknął  duży znak 
zapytania,  w  postaci  pojawienia  się  dużego  zakładu  na  terenie  naszej  gminy. 
Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej Strategii. 

Mecenas Zbigniew  Pławecki przypomniał,  że  jedna  z  Komisji  miała  propozycję 
poprawki i jeżeli  dalej ją podtrzymuje należy przegłosować ten wniosek. 

Radni zaproponowali żeby zapis na str 11 rys. 7 "brak oferty kulturalnej dla młodych"  
zastąpić zapisem  "niewystarczająca oferta kulturalna dla młodych". 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie - głosowało 20 radnych. 

Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020, innych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/622/14 w sprawie  przyjęcia Strategii  Rozwoju Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
"za" - głosowało 20 radnych. 

Ad. 7 
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.

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

Uchwała Nr XLVII/623/14  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, została przyjęta 17 głosami "za" i 3 głosami 
"wstrzymującymi" - głosowało 20 radnych. 
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2) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/624/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17 głosami "za" i 3 głosami 
"wstrzymującymi" - głosowało 20 radnych.

3) Do projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości obowiązujących  od dnia 1 stycznia 2015 roku, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/625/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości obowiązujących  od dnia 1 stycznia 2015 roku, została przyjęta 
"jednogłośnie" 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

4) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/363/09 z dnia 
27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Palowice, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/626/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/363/09 z dnia 
27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Palowice, 
została przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

5) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji 
Planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/627/14 w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji 
Planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami 
"za" - głosowało 20 radnych. 

6) Do projektu  uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym 
własności G i M Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/628/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
G i M Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami "za" - 
głosowało 20 radnych. 

7) Do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach, uwag nie 
zgłoszono.
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Uchwała Nr XLVII/629/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach, została 
przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

8) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych 
terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/630/14 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych 
terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, została przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami "za" - głosowało 20 
radnych. 

9) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/631/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu, została przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

10) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
gruntowych, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/632/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
gruntowych, została przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

11) Do projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLVII/633/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, 
została przyjęta "jednogłośnie" 20 głosami "za" - głosowało 20 radnych. 

Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej 
za okres od 17.06.2014 r. do 20.08.2014 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Radny Waldemar Mitura powiedział, że dochodzą do niego sygnały od 
mieszkańców o złym traktowaniu zwierząt szczególnie psów, na terenach dzikich 
działek w Leszczynach. Te psy są głodzone, przywiązane i maltretowane.  Prosi aby 
posłać tam patrol Straży Miejskiej. Powiedział, że jest do dyspozycji i jeżeli czas 
pozwoli to chętnie się tam z patrolem uda. 

Radny Marek Paluch powiedział, że przy ulicy dr. Rostka, w jednym z prywatnych 
budynków, wydobywał się z komina żółto zielony dym. Prosi Straż Miejską o to, aby 
podejmować  bardziej rygorystyczne działania, a nie tylko pouczać. 
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Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że problem jest w tym, że nie 
mamy podstawy prawnej żeby ukarać bezpośrednio kogoś kto  pali czymś 
niebezpiecznym w piecu. Rybnik na tym poległ. Wymaz z komina dla sądu był 
niewystarczającym dowodem. Poza tym nie wolno wejść komuś na posesję i złapać 
go za rękę w danym momencie. A na podstawie tego, co obserwujemy z komina, 
to jest zbyt miękki dowód. Dlatego możemy danego delikwenta tylko pouczyć.

Mecenas Zbigniew Pławecki potwierdził powyższe słowa. Powiedział, że swego 
czasu, kilka gmin dosyć intensywnie próbowało podejmować działania w tym 
temacie, ale nie zna ich efektów i musiałby to sprawdzić. Natomiast te podstawy 
prawne jakimi dysponujemy są dosyć słabe, żeby podjąć skuteczne działania 
i doprowadzić do skutecznego ukarania osób, które spalają różne rzeczy w piecach. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że problem jest gdzieś w głowie 
każdego z takich mieszkańców i należy do nich apelować.  Alternatywne źródła 
energii na terenie tej ulicy i ulic sąsiednich są, ponieważ w dalszym ciągu można się 
podłączyć do sieci.  Należy pokazywać tą niską emisję, która między godziną 18 a 21 
pojawia się na niebie, a przeważnie na wysokości okien. Trzeba pokazywać, że tak 
być nie powinno i reagować, gdy coś takiego się widzi .  

Radny Artur Szwed poprosił aby powtórzyć i uwidocznić apel o wandalizmie 
i dewastacji i podać numer telefonu na policję, ze względu na to, że w ostatnim 
czasie  bardzo nasiliły się dewastacje. Rynek w Dębieńsku został bez oświetlenia, 
wstępna wycena szkód to około 5 tys. To nie zostało ukradzione, a zdewastowane. 
 
Ad. 9 i Ad. 10
Zapytania i wnioski
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

Radna Stefania Szyp powiedziała, że od sierpnia obserwujemy postępy prac przy 
budowie wielofunkcyjnego, szkolnego boiska w Czuchowie. Dlatego zawnioskowała 
o uwzględnienie w budżecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na kolejne lata, 
o zabezpieczenie środków na budowę bieżni i skoczni przy tym boisku. Taki wniosek 
złożyła na piśmie.  

Radny Arkadiusz Adamczyk poprosił o zawarcie porozumienia ze starostwem 
powiatowym i żeby wspólnie wypracować jakieś rozwiązanie w kwestii dojazdu 
uczniów i nauczycieli do Zespołu Szkół Specjalnych w Leszczynach. Obecnie 
sytuacja wygląda tak, że ulica Przedszkolna jest w części ulicą prywatną, 
mieszkaniec zagrodził tam dojazd i  nie można tą ulicą dojechać do szkoły. Ulica ta 
była wykonana z płyt  na potrzeby budowy osiedla Manhattan i dziś jest w fatalnym 
stanie. Płyty te kruszą się, wychodzą z nich druty, co jest niebezpieczne. Dzieci 
i nauczyciele do szkoły dojeżdżają ulicą Pawlasa, która również jest prywatna, ale jej 
mieszkańcy mogą się jej zrzec po warunkiem, że zostanie tam wykonana 
nawierzchnia asfaltowa. Do zespołu szkół jest to maksymalnie około 100 metrów 
drogi.  
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Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski  powiedział, że gmina uregulowała wszystkie 
kwestie związane z tą drogą i jest to droga gminna. Prawdopodobnie właściciele 
wzięli nawet odszkodowanie za ta drogę i było to w roku 1981. Podjął już decyzję, 
że będzie zrobiony nowy ślad drogi, przesuwając ją bliżej ogrodzenia szkoły 
i przedszkola. Ta droga w krótkim czasie będzie zrobiona. Ponadto, gmina w drodze 
sądowej będzie dochodziła swoich racji w tej sprawie. Ulica Pawlasa była 
alternatywą, ale jest tam jeden problem. Przebiega tam gaz i dziś wszelakie 
uzgodnienia muszą być poparte zgodą ze strony gazownictwa. 

Radny Arkadiusz Adamczyk poprosił aby przynajmniej na już wyciąć tam te 
wystające druty. 

Przewodniczący RM Marek Profaska ponowił wniosek aby przy szkole 
podstawowej w Dębieńsku zrobić parking co zwiększyłoby bezpieczeństwo dzieci 
dojeżdżających do szkoły. 

Radny Waldemar Mitura podziękował za pomoc w organizacji co dwa miesiące akcji 
krwiodawstwa w Dzielnicy Leszczyny. Podziękował pani Rzecznik, stronie 
internetowej Urzędu Gminy, miesięcznikom IRG i Nasze Miasto, Straży Miejskiej oraz 
dyrektorowi i pracownikom ZDISK za przygotowanie parkingu. Myśli, że ta 
współpraca będzie się dalej układać. 

Radny Ryszard Bluszcz podziękował społeczeństwu Szczejkowic, że udało się 
uchwalić fundusz sołecki na następny rok. Podziękował również Burmistrzowi oraz 
dyrektorowi Kalsikowi za boisko LKS Borowik Szczejkowice, myśli, że w następnym 
sezonie przy odrobinie szczęścia będzie można już tam grać. Podziękował 
dyrektorowi ZDISK za sprawne korytowanie odcinka drogi przy ulicy Bełkowskiej oraz 
społeczeństwu Szczejkowic i pracownikom MOK za pomoc w organizacji dożynek. 

Przewodniczący RM Marek Profaska podziękował w imieniu swoim i mieszkańców 
Dębieńska za wykonanie mikrodywaników na dojazdach do ulicy Strzelczyka oraz 
ulicy Borowej. 

Radny Bogdan Knopik zgłosił następujące sprawy:
• zapytał ile ludzi złożyło już wnioski o Kartę Gminy Dla Dużej Rodziny; 
• zapytał czy można się już zgłaszać po oferty pracy do Silesia Tenneco. 

Mieszkańcy zgłaszają się do PUP, ale tych ofert pracy jeszcze nie ma. Czy 
mieszkańcy naszej gminy będą mieli pierwszeństwo jeżeli chodzi 
o zatrudnienie; 

• w imieniu mieszkańców poprosił o utwardzenie drogi dojazdowej do PWiK. 
 
Burmistrz GIM Wiesław Janiszewski  powiedział, że w kwestii drogi do PWIK to na 
pewno jest to problem i trzeba go w jakiś sposób zlikwidować. 
Jeżeli chodzi o Tenneco to padły słowa, że priorytet w zatrudnieniu będą mieli 
mieszkańcy Gminy  i Miasta.  Jednak nie można postawić takiego warunku, żeby byli 
tam zatrudnieni tylko mieszkańcy naszej gminy. Na pewno będą przetasowania 
w zakładzie w Rybniku, bo tam też pracuje wielu naszych mieszkańców. 5 maja 2015 
roku będzie uroczyste otwarcie zakładu. Na razie nie jest w stanie powiedzieć czy już 
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oferty pracy są, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby  kontaktować się z Tenneco 
w Rybniku. Pewnie w najbliższej przyszłości będzie zawarte porozumienie z PUP. 

Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że na chwilę obecną wydano około 
160 wniosków dla rodzin czyli wydano około 800 kart, które otrzymali członkowie 
rodzin. 

Radny Bogdan Knopik powiedział, że rodziny nie składają wniosków ponieważ boją 
się, że będą mieli przekroczony dochód. Dlatego należało by dać taką informację, 
że kryterium dochodowe nie jet brane pod uwagę jest nieważne oraz zachęcić jakoś 
tych ludzi. 

Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że na początku września takie 
przypomnienie było, ciągle się o tym mówi i każdego dnia ludzie przychodzą po te 
karty. Jest duże zainteresowanie.

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że zgłosiła się do niego większa 
grupa pracowników Koksowni Debieńsko z zapytaniem jaki jest los Koksowni, jak 
będzie z ich miejscami pracy. Zapytał czy coś w tym temacie wiemy.

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że los tego zakładu nie jest 
pewny. Dziś jest wszystko w rękach tych, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na koks 
i w rękach nowego podmiotu, który powstał na bazie JSW tj. Polski Koks. Można 
dostrzec szansę na to, że ten zakład będzie funkcjonował. Kombinat, który miał 
swoja siedzibę w Zabrzu został siedzibą Polskiego Koksu, nie wyprowadzono go do 
Dąbrowy Górniczej. Trzeba robić wszystko żeby z jednej strony monitorować poziom 
niskiej emisji, walczyć o czyste środowisko mieszkańców Czuchowa, 
a z drugiej strony nie zamykać zakładu, który zatrudnia dzisiaj około 200 osób. 
Są różne pomysły związane z tym zakładem. Porozumienie zintegrowane jest ważne 
do roku 2016, dobrze by było gdybyśmy usłyszeli kolejna datę wydłużająca czas 
funkcjonowania tego zakładu. Jest to wszystko uzależnione od koniunktury na ten 
rodzaj ekologicznego  paliwa. 

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
          dr inż. Marek Profaska 

11


