Protokół Nr II/14
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 8 grudnia 2014 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia II sesji
VII 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 Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 20 radnych. W sesji brali udział wszyscy radni.
Przewodniczący RM Bernard Strzoda na wniosek Burmistrza GiM poprosił
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,
uchwała została wprowadzona jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uchwała została wprowadzona jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez
Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na
drogach wojewódzkich, uchwała została wprowadzona jednogłośnie – głosowało
20 radnych.
4) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uchwała została wprowadzona jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
5) udzielenia odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
reprezentowanej przez radcę prawnego Marka Woźniaka, wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, uchwała została
wprowadzona jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
6) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju,
uchwała została wprowadzona jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie
wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia religii w Punkcie
Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży
w Chrystusie, uchwała została wprowadzona jednogłośnie – głosowało
20 radnych.
8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice dotyczącym
pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła
Zielonośwa.iątkowego Zbór „Betania” w roku szkolnym 2014/2015, uchwała
została wprowadzona jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
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Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 28 listopada 2014 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
28 listopada 2014 r. został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 7 listopada 2014 roku
do 8 grudnia 2014 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Ad. 4
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły pisma Burmistrza
G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku sesji dodatkowych uchwał.
Ad.5
Podjęcie uchwał w sprawie:
Radca prawny Paweł Piotrowicz wyjaśnił, że procedura głosowania w przypadku
powołania komisji, wygląda następująco: najpierw radni głosują nad powołaniem
komisji, później nad określeniem liczby członków komisji, na koniec musi zostać
przegłosowany projekt uchwały.
W przypadku głosowania projektu uchwały dotyczącego składu osobowego komisji
to najpierw zgłaszane są kandydatury, następnie kandydat musi wyrazić zgodę,
i w zależności od tego, ilu ich będzie, są dwie metody głosowania. Jeżeli kandydatów
będzie tyle, ile ma być maksymalnie członków komisji lub mniej, to można
przeprowadzić głosowanie en block. Natomiast jeżeli kandydatów będzie więcej niż
miejsc w komisji, wówczas należy głosować nad każdym z kandydatów. Głosowanie
jest zawsze jawne. Po przegłosowaniu składu komisja musi wybrać
ze swojego składu przewodniczącego, może również wybrać wiceprzewodniczącego.
Przy czym wybór przewodniczącego zatwierdza Rada. Dlatego na samym końcu
Rada podejmuje uchwałę dotyczącą składu osobowego komisji ze wskazaniem kto
jest przewodniczącym tej komisji.
1)

powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby
członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby zgodnie z listą, na którą radni zgłaszali
się do poszczególnych Komisji, w skład Komisji Rewizyjnej wchodziło siedmiu
radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.

Uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu
działania oraz liczby członków, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało
20 Radnych.
2) składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radna Jolanta Szejka, radny Jan Pala, radny Janusz Babczyński, radny Leszek
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Salamon, radny Ryszard Jonderko, radna Izabela Tesluk, radny Bogdan Knopik.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
„Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
„Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym został
radny Jan Pala oraz wiceprzewodniczącego, którym została radna Izabela
Tesluk.

Uchwała Nr II/4/14 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
3)

powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, ustalenia jej
zakresu działania oraz liczby członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby zgodnie z listą, na którą radni zgłaszali
się do poszczególnych Komisji, w skład Komisji Działalności Gospodarczej,
Promocji i Rozwoju wchodziło siedmiu radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.

Uchwała Nr II/5/14 w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej,
Promocji i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
4)







składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju.
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radna Jolanta Szejka, radna Stefania Szyp, radny Antoni Procek, radny Jan
Pala, radny Jerzy Kapszewicz, radny Grzegorz Wolny, radna Grażyna
Strzelecka.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
„Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
„Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym została
radna Jolanta Szejka oraz wiceprzewodniczącego, którym został radny
Grzegorz Wolny.

Uchwała Nr II/6/14 w sprawie składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej,
Promocji i Rozwoju, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
5)

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu
działania oraz liczby członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby zgodnie z listą, na którą radni zgłaszali
się do poszczególnych Komisji, w skład Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej wchodziło dwunastu radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.

Uchwała Nr II/7/14 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej, Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
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6)







składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radna Janina Binda, radny Leszek Salamon, radny Józef Szczekała, radny
Waldemar Mitura, radna Izabela Tesluk, radny Marek Szczech, radny Antoni
Procek, radna Grażyna Strzelecka, radny Grzegorz Płonka, radny Jan Pala,
radny Wacław Brózda, radny Grzegorz Wolny.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
„Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
„Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym został
radny Leszek Salamon oraz wiceprzewodniczącego, którym został radny Marek
Szczech.

Uchwała Nr II/8/14 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
7)

powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, ustalenia jej
zakresu działania oraz liczby członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby zgodnie z listą, na którą radni zgłaszali
się do poszczególnych Komisji, w skład Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego wchodziło dwunastu radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.

Uchwała Nr II/9/14 w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
8)







składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego.
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radny Bogdan Knopik, radny Grzegorz Płonka, radny Bernard Strzoda, radna
Grażyna Strzelecka, radny Ryszard Jonderko, radny Janusz Babczyński, radny
Wacław Brózda, radny Waldemar Mitura, radny Marek Szczech, radna Izabela
Tesluk, radny Leszek Salamon, radny Jerzy Kapszewicz.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
„Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
„Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym został
radny Wacław Brózda oraz wiceprzewodniczącego, którym został radny Janusz
Babczyński.

Uchwała Nr II/10/14 w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ładu Przestrzennego, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
9)

powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia jej zakresu działania oraz
liczby członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby zgodnie z listą, na którą radni zgłaszali
się do poszczególnych Komisji, w skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wchodziło jedenastu radnych.
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Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.
Uchwała Nr II/11/14 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 20 Radnych.
10) składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radna Stefania Szyp, radna Jolanta Szejka, radna Janina Binda, radna Grażyna
Strzelecka, radny Bogdan Knopik, radny Bernard Strzoda, radny Janusz
Babczyński, radny Artur Sola, radna Izabela Tesluk, radny Leszek Salamon,
radny Grzegorz Wolny.
 Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
 „Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
 „Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
 Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
 Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym została
radna Stefania Szyp oraz wiceprzewodniczącego, którym została radna Grażyna
Strzelecka.
Uchwała Nr II/12/14 w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
11) powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby zgodnie z listą, na którą radni zgłaszali
się do poszczególnych Komisji, w skład Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wchodziło ośmiu radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.
Uchwała Nr II/13/14 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby
członków, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
12) składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami.
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radna Janina Binda, radny Bogdan Knopik, radny Antoni Procek, radny
Grzegorz Płonka, radny Bernard Strzoda, radny Ryszard Jonderko, radny Marek
Szczech, radny Jerzy Kapszewicz.
 Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
 „Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
 „Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
 Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
 Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym został
radny Ryszard Jonderko.
Uchwała Nr II/14/14 w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, została przyjęta „jednogłośnie”
- głosowało 20 Radnych.
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13) powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami,
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby zgodnie z listą, na którą radni zgłaszali
się do poszczególnych Komisji, w skład Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami wchodziło dziesięciu radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.
Uchwała Nr II/15/14 w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
14) składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami.
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radny Jan Pala, radny Wacław Brózda, radna Jolanta Szejka, radny Waldemar
Mitura, radny Leszek Salamon, radny Józef Szczekała, radny Artur Sola, radna
Izabela Tesluk, radny Janusz Babczyński, radny Antoni Procek.
 Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
 „Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
 „Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
 Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
 Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym został
radny Waldemar Mitura oraz wiceprzewodniczącego, którym został radny Artur
Sola.
Uchwała Nr II/16/14 w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku
Publicznego i Współpracy z Samorządami,
została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 20 Radnych.
15) powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz
liczby członków.
Przewodniczący RM zaproponował, aby w skład Komisji Budżetu i Finansów
wchodziło czternastu radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie - 20 głosami „za”.
Uchwała Nr II/17/14 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej
zakresu działania oraz liczby członków, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało
20 Radnych.
16) składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,
Przewodniczący RM przedstawił listę kandydatów:
radny Bernard Strzoda, radny Antoni Procek, radny Grzegorz Płonka, radny
Józef Szczekała, radny Marek Szczech, radny Bogdan Knopik, radny Jan Pala,
radna Jolanta Szejka, radny Leszek Salamon, radna Stefania Szyp, radny
Wacław Brózda, radny Ryszard Jonderko, radny Waldemar Mitura, radny Jerzy
Kapszewicz.
 Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
 „Za” zamknięciem listy kandydatów - głosowało 20 radnych.
 „Za” głosowaniem en block - głosowało 20 radnych.
 Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 radnych.
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Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym został
radny Bogdan Knopik oraz wiceprzewodniczącego, którym został radny Jerzy
Kapszewicz.

Uchwała Nr II/18/14 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski podziękował za tak sprawne i jednomyślnie
przyjęcie składów komisji. Powiedział, że od 90go roku tak szybko Komisji nie
ukonstytuowano. To jest na pewno sukces. Pogratulował wszystkim i życzył owocnej
pracy mad procedowaniem wszystkich spraw dotyczących GiM.
Przewodniczący RM podziękował mecenasowi za fachową i rzeczową pomoc
17) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przybliżył
radnym szczegółowo propozycje zmian, dotyczących wpływów do budżetu
gminy oraz wydatków. Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr II/19/14 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” –
głosowało 20 radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił,
że zmiana dotyczy dwóch zadań, które są wymienione w projekcie, jest
to zmniejszenie łącznych nakładów środków na realizację w roku 2014
i wprowadzenie środków na 2015 rok. Dotyczy to projektu budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów i 924
w miejscowości Szczejkowice. Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr II/20/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” –
głosowało 20 radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, Dyrektor
ZDiSK Piotr Łuc wyjaśnił, że projekt ten dotyczy realizacji obu zadań
chodnikowych, o których mowa była wcześniej. Uwag nie wniesiono.
Sołtys Szczejkowic Ryszard Bluszcz powiedział, że cieszy się, że są
realizowana zadania z poprzedniej kadencji. Dodał, że na zebraniach wiejskich
doznał wielu uszczypliwości ze strony tych, którzy nie wiedzieli, że takie
procedury się toczą. Teraz, ci którzy wątpili, że te zadania zostaną
zrealizowane, zmienią zdanie.
Uchwała Nr II/21/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu
reprezentowanemu
przez
Zarząd
Województwa
Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, została przyjęta
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
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20) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Sekretarz GiM Józef Zaskórski wyjaśnił,
że koniec czteroletniej kadencji, to również koniec okresu zatrudnienia
Burmistrza, a w naszym przypadku to również początek nowego czteroletniego
okresu. Jest to kwestia formalnego podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia,
gdyż składniki wynagrodzenia się nie zmieniają, wynagrodzenie jest takie same,
jakie Burmistrz GiM otrzymywał do tej pory. Uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr II/22/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” –
głosowało 20 radnych.
21) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach reprezentowanej przez radcę prawnego
Marka Woźniaka, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że 7 listopada 2014
roku wpłynęła do nas skarga RIO w Katowicach, na uchwałę Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XLIII/549/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku,
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Chodzi konkretnie o pouczenie w sprawie zaokrąglenia
opłaty. W imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Burmistrz proponuje
oddalenie tej skargi. Jeżeli chodzi o spór pomiędzy nami, a organem nadzoru,
w uzasadnieniu do tej odpowiedzi powołujemy się na art. 63 ordynacji
podatkowej, zgodnie z którym końcówki kwot zaokrągla się do pełnych złotych.
Mecenas Paweł Piotrowicz dodał, że czekamy na werdykt Wojewódzkiego
Sądu Apelacyjnego w Gliwicach, wpłynęła skarga, my już udzieliliśmy tej
odpowiedzi na skargę, teraz tylko formalnie Rada musi zatwierdzić tą odpowiedź
podejmują uchwałę. Będzie wyznaczona rozprawa, po tej rozprawie Sąd wyda
wyrok, w którym albo tą skargę wniesioną przez RIO oddali, albo uwzględniając
ją, uchyli naszą uchwałę i wtedy będziemy musieli zrezygnować z tych
zaokrągleń.
Radny Marek Szczech powiedział, że gdy była głosowana ta uchwała,
on sugerował żeby nie dawać groszowych stawek. Podtrzymuje to nadal,
sugerował wtedy, że mogą być kłopoty z tego powodu i teraz mamy efekt.
Dlatego, na przyszłość, gdy będziemy podobne uchwały uchwalać, proponuje
aby stawkę określać do pełnych złotych.
Innych uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr II/23/14 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach reprezentowanej przez radcę prawnego Marka
Woźniaka, wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
22) Do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku
Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju, Przewodniczący RM Bernard Strzoda
wyjaśnił, że na każdą kadencję Rada, na wniosek Burmistrza podejmuje
uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela. Dwie kadencje funkcję tą
pełnił radny Grzegorz Płonka, i taka też jest dzisiejsza propozycja zawarta
w projekcie. Uwag nie wniesiono.
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Uchwała Nr II/24/14 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało
20 radnych.
23) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik w sprawie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia
religii w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA
Kościół Boży w Chrystusie, Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok
powiedziała, że dwa kolejne projekty uchwał dotyczą tego samego zadania.
Jest to partycypowanie w kosztach utrzymywania punktu katechetycznego, dla
dziecka, które jest mieszkańcem naszej gminy. Drugi przypadek dotyczy
nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania”. Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty religia jest organizowana na wniosek rodziców, ponieważ na
terenie naszej gminy nie ma punktów katechetycznych dla dzieci tych wyznań,
gmina partycypuje w drodze porozumienia, w prowadzeniu takiego punktu
katechetycznego lub grupy międzyszkolnej.
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy gmina ma możliwość sprawdzenia czy
lekcje te się odbywają.
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok odpowiedziała, że zajęcia
w punkcie katechetycznym są organizowane dla grupy uczniów, nie tylko dla
naszego i niezależnie od tego czy ten uczeń jest, czy nie, gmina organizująca
zajęcia ponosi koszty tej nauki. Pod koniec roku otrzymujemy rozliczenia.
Od siedmiu uczniów te zajęcia są realizowane, a my rozliczamy się na zasadzie
uczniów zapisanych. Jeżeli rodzice zgłoszą deklarację uczestnictwa, to my
rozumiemy, że taki uczeń na tą lekcję chodzi.
Innych uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr II/25/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik w sprawie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia
religii w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA
Kościół Boży w Chrystusie została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało
20 radnych.
24) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Katowice dotyczącym pokrycia kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” w roku
szkolnym 2014/2015, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr II/26/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Katowice dotyczącym pokrycia kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betania” w roku szkolnym
2014/2015 została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
Ad. 6
Informacja na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 25.10.2014 r do 28.11.2014 r.. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 7, Ad. 8
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Radni nie zgłosili zapytań ani wniosków.
Przewodniczący RM poinformował, iż zgodnie z § 22 Statutu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wyznacza na Wiceprzewodniczącego zastępującego go
w razie nieobecności radnego Grzegorza Płonkę, a w przypadku nieobecności
wyznaczonego Wiceprzewodniczącego, zgodnie z ustawą zastępować go będzie
najstarszy wiekiem czyli radny Antoni Procek.
Przypomniał, że na ostatniej sesji był również poruszany problem terminów sesji
i komisji na całą kadencję, chodzi tu o dni tygodnia i godziny. Padła propozycja
radnego Artura Soli żeby sesje odbywały się w późniejszych godzinach, ale również
jest propozycja radnych Rychu Rozwoju, którzy chcą aby sesje i komisje odbywały
się w porządku ustalonym w poprzedniej kadencji. Mianowicie, aby sesje odbywały
się w ostatni piątek tygodnia o godzinie 12tej, a komisje od poniedziałku do środy
w tygodniu, w którym jest sesja, w porządku ustalonym, w poprzedniej kadencji.
Radni przegłosowali wniosek Ruchu Rozwoju, aby sesje odbywały się w ostatni
piątek tygodnia o godzinie 12tej, 13 głosami „za”, jednym głosem „wstrzymującym”
i 6 głosami „przeciw” – głosowało 20 radnych.
W związku z tym, że mamy przedświąteczny okres, Przewodniczący RM
zaproponował, aby kolejna sesja odbyła się 18 grudnia o godzinie 12 tej,
zaproponował również aby posiedzenia komisji przed tą sesją odbyć według
kolejności ustalonej poprzedniej kadencji. Radni otrzymają właściwy harmonogram
posiedzeń.
Dodał, że na następnej sesji radni otrzymają harmonogram sesji i posiedzeń komisji
na cały 2015 rok.
Przewodniczący RM poprosił Panią Rzecznik Hannę Piórecką o przedstawienie
informacji dotyczącej Szlachetnej Paczki.
Pani Rzecznik poinformowała, że Szlachetna Paczka to jest projekt ogólnopolski,
którego celem jest przygotowanie paczki prezentu dla rodziny znajdującej się
w potrzebie. Ta paczka jest dedykowana danej rodzinie, ponieważ uwzględnia
potrzeby tej rodziny. Mimo, że jest to projekt ogólnopolski, dzięki wolontariuszom
pracującym w terenie, możemy przygotować paczkę dla rodziny z naszej gminy.
W ubiegłym roku pracownicy Urzędu GiM przygotowali taką paczkę dla potrzebującej
rodziny, i pojawiły się głosy radnych, że również Rada Miejska chciałaby przyłączyć
się do tej akcji. Dlatego też rozdała radnym szczegółowe informacje dotyczące
wybranej rodziny. Jeżeli radni zechcą wesprzeć tą akcję, upominki można składać
w urzędzie w punkcie informacyjnym do najbliższego czwartku.
Radna Jolanta Szejka zaproponowała aby radni zaproponowaną rodzinę wsparli
finansowo.
Ad. 9
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda
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