Protokół Nr XXVIII/08
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 24 października 2008 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXVIII sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich Radnych,
Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępców Burmistrza
pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W
usprawiedliwił radny Krzysztof Rak.

Sesji brało udział 20 radnych, nieobecność

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska stwierdził na podstawie listy obecności, że
w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał
w sprawie:
1) opracowania „Strategii rozwoju sportu w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata
2009 – 2013”,
2) wzajemnej współpracy między Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik
przy realizacji
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”.
Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta prosił o wykreślenie z porządku obrad uchwał
dot. opłat adiacenckich, taka była prośba większości Komisji. Projekty zostaną włączone do
porządku obrad następnej sesji. Pojawiły się również rozbieżności związane ze środkami
finansowymi, które zostały zdjęte po to aby przeznaczyć je na zakup kontenera dla LKS Borowik
Szczejkowice, potrzebna jest zmiana dot. faktu, że pieniądze te z powrotem wracają na dany
paragraf.
Wniosek o wycofanie pkt. 4 i 5 dot. opłat adiacenckich, został przyjęty 15 głosami „za”,
1 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi”.
Radny Marek Paluch – po dzisiejszym spotkaniu Komisji Działalności Gospodarczej zgłosił
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
(teren targowiska w Czerwionce).
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi”.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z dokonanymi zmianami:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26.09.2008 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
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1) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nowego regulaminu przyznawania wyróżnień
„Karolinka” za zasługi dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nieruchomości
gruntowych Skarbu Państwa,
3) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową,
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
5) zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja
2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w CzerwionceLeszczynach,
6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę,
7) uchylenia Uchwały Nr Nr XXVI/260/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w Uchwale
Nr III/15/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie
sprzedaży mieszkań stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
8) wprowadzenia zmian w „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2008 – 2012”,
9) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2009 rok,
10) zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok,
11) opracowania „Strategii rozwoju sportu w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata
2009 – 2013”,
12) akceptacji podjęcia współpracy między Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem
Rybnik przy realizacji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury drogowej
w pasie drogowym ulicy Brzozy,
13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
8. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta dot. oświadczeń majątkowych złożonych przez
Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych
Rady Miejskiej.
10. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
11. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13. Zakończenie.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 września 2008 r.
Protokół
z sesji 26 września 2008 r. został przyjęty przy 17 głosach „za”,
1 „wstrzymującym”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
W związku z problemami w Zespole Szkół Nr 1 poinformował, że problemy zostały w sposób
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natychmiastowy i w miarę możliwości najlepszy rozwiązane, za co serdecznie dziękuje zastępcy
odpowiedzialnemu za oświatę, jak również dyrektorowi ZS Nr 1. Podziękował Proboszczowi,
gdyż trzy pierwsze klasy znalazły miejsce do nauki w salkach katechetycznych. Zapewnił, że
standard pracy na pewno nie ucierpiał, ponieważ te salki to są pełnowymiarowe sale lekcyjne,
przeprowadzono tam w miarę możliwości i czasu remont. Za to wszystkim którzy się do tego
przyczynili, dziękuje. Jednocześnie zapewnił, że do miesiąca podejmą decyzję co dalej, jeżeli
chodzi o starą szkołę, czy to będzie zburzenie i postawienie nowego skrzydła z 8 salami
lekcyjnymi, czy kapitalny remont. Pojawił się również pomysł aby odświeżyć stare plany związane
z budynkiem szkoły w Leszczynach, ale na pewno takie skrzydło, w takiej formule nie będzie
budowane, ponieważ ta szkoła jest przykładem na to, że standard pracy na lekcjach jest
zdecydowanie niższy niż standard w czasie przerw. Teren jest bardzo obszerny z punktu widzenia
higieny to bardzo dobrze, ale z drugiej strony jest problem jeżeli chodzi o sale lekcyjne.
Atrakcyjność szkoły na pewno nie zmniejszy się jeżeli chodzi o
przestrzenie wolne,
w momencie kiedy wybudujemy skrzydło, gdzie będą tylko pomieszczenia lekcyjne z niezbędnymi
pomieszczeniami.
W związku z przeprowadzonym zebraniem wyborczym w osiedlu Malenie, podziękował Alojzemu
Pifczykowi za jego poprowadzenie.
Radny Bogdan Knopik prosił o rozszerzenie informacji dot. sprzedaży terenu – jaki teren, pod
jaką działalność i za ile oraz o informację dot. MEGAWAT -u w związku z dochodzącymi głosami,
że część pomieszczeń MEGAWAT -u będzie wyburzona.
Burmistrz G i M poinformował, że jesteśmy po przetargu, na tereny które były w użytkowaniu
wieczystym gminy. 28 października br. będzie sporządzony akt notarialny.
Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. G i R poinformowała, że uzyskano cenę 2.196.597 zł., był to teren
byłego placu zwałowego węgla, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym gminy.
Burmistrz G i M poinformował, że rozmowy MEGAWAT-u z Karbonią toczą się, firmy dogadują
się. Jeżeli się dogadają to nie ma niebezpieczeństwa zwolnień z MEGAWAT-u. Największe
korzyści z powstania nowego podmiotu będą miały takie właśnie firmy jak MEGAWAT, Zakład
Odsalania.
Następnie odbyła się prezentacja filmu z Dożynek Powiatowych.
Burmistrz G i M podziękował wszystkim którzy zaangażowali się w organizację dożynek.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz, poinformował, iż na
posiedzeniu Komisji, które odbyło się 21 października br. zapoznano się z wynikami kontroli
w Zarządzie Dzielnicy Czuchów, Sołectwie Bełk oraz Zespole Szkół Nr 1. Ustalono składy
zespołów kontrolnych w ZGM i ZD i SK. Podjęto następujące wnioski:
1. Wnioskuje się do Burmistrza i Komisji Statutowej o zbadanie czy posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jako organu kolegialnego, wymagają dokumentowania w formie pisemnej
i w przypadku stwierdzenia tego wymogu o podjęcie działań zmierzających do
umieszczenia stosownego zapisu w statucie dzielnicy.
2. Wnioskuje się do Burmistrza i Komisji Statutowej o zbadanie możliwości umieszczenia
w statutach jednostek pomocniczych zapisów wyposażających zebranie wiejskiej lub
zebranie mieszkańców w kompetencje odwoływania w trakcie kadencji członków rady
sołeckiej lub rady dzielnicy z powodu ich bezczynności i powoływania w ich miejsce
nowych, uzupełniających pełny skład w/w rad.
3. Wnioskuje się do Burmistrza o szybkie podjęcie decyzji co do dalszego postępowania
z budynkiem „starej szkoły” w Leszczynach i uwzględnienie skutków tej decyzji w planie
wydatków budżetowych roku 2009, przedstawionym do przyjęcia Radzie.
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4. Wnioskuje się do Burmistrza o sprawdzenie czy ustalenia zawarte w „Protokole
z okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 29
marca 2006 r. sporządzonym przez Dariusza Beiera posiadającego uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcja budynków nr ewid. 10/93”. „W Protokole z okresowej
(rocznej) kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, z dnia 14 lipca 2007 r.
sporządzonym przez Dariusza Beiera posiadającego uprawnienia
budowlane
w specjalności konstrukcja budynków nr ewid. 10/93” i w „Notatce Służbowej z dnia
11 stycznia 2008 r. z oględzin budynku SP nr 1 sporządzonej przez Ireneusza
Wróblewskiego Insp. Nadzoru Budowlanego nr upr. 615/89” poprzez zezwolenie na dalszą
eksploatację budynku, wbrew ustaleniom zawartym w odpowiednich przepisach
budowlanych, nie powodowały narażenia na niebezpieczeństwo uczniów i nauczycieli
korzystających z budynku.
Radny Alojzy Waniek poruszył sprawę dot. uregulowań w statucie Dzielnicy Czerwionka
Karolinka w zakresie powoływanie członków rady dzielnicy w miejsce osób, które zrezygnowały
z członkostwa w radzie.
Radny Antoni Bluszcz wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna nie może wnioskować nic poza to co
dotyczy przedmiotu kontroli.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski Komisji Rewizyjnej.
Rada powyższe wnioski przyjęła 14 głosami „za”, 4 „wstrzymującymi”.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Komisja odbyła posiedzenie
w dniu 20 października br. Zgłoszono wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projektów
uchwał dot. opłat adiacenckich. W dniu dzisiejszym po raz drugi Komisja spotkała się w celu
zapoznania z projektem uchwały dot. sprzedaży nieruchomości w Czerwionce, teren targowiska.
Tematem tym zajmowano się już 20.10.br., dzisiaj po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkim
aspektami sprawy Komisja podjęła wniosek aby wprowadzić ten projekt uchwały pod obrady
dzisiejszej sesji.
3)
Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący
radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 20 października br. zapoznano się z projektami
uchwał na sesję. W zakresie uchwały dot. zmian w statucie MOSiR podjęto wniosek aby dokonać
jeszcze zmianę w pkt. dot. obowiązkowego, kwartalnego sprawozdania, aby słowo „kwartalne”
zastąpić „półrocznym”. Przy omawianiu Regulaminu współpracy z organizacjami, Komisja
wnioskowała aby w obszarze 5 dołożyć działanie 1.5 – udział w rozgrywkach ligowych, turniejach,
zawodach. Zgłoszono również wniosek do Burmistrza aby na etapie realizacji konkursów
przedstawić jasne zasady dot. środków kwalifikowanych, jak również aby przedstawi procedury
dot. rozliczeń niefinansowego wkładu własnego organizacji i pracy wolontariuszy.
4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 22 października br. Zapoznano się z projektami uchwał na sesję do
których nie zgłoszono uwag. Zapoznano się z informacją nt. Zespołu Szkół Nr 1, zgłoszono
następujące wnioski:
1) o wprowadzenie do WPI zadania pod nazwą – projekt i wykonanie nowego skrzydła,
względnie modernizacja remontu budynku szkoły,
2) dokonać przez odpowiednie służby przeglądu dokumentacji, którą przeprowadza się co
roku odnośnie budynków oświatowych oraz te które przeprowadza się co 5 lat we
wszystkich placówkach oświatowych.
Radny Marek Paluch pytał czy Komisja zajmowała się sprawą ZS Nr 3 w Czerwionce, gdzie
również istnieje zagrożenie.
Radny Robert Kowol poinformował, że szczegółowo zajęto się ZS Nr 1, ale podjęto wniosek dot.
przeglądu dokumentacji wszystkich placówek, szczególnie tych wiekowych.
4

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczącego radny
Grzegorz Płonka poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się 20 października br.
Komisja zapoznała się z materiałami na sesję Rady Miejskiej branżowo dotyczącymi
działalności Komisji, pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej.
Komisja podjęła wniosek aby przesunąć temat o miesiąc w celu przygotowania symulacji
ekonomicznych oraz poszerzenia niezbędnych informacji.
W sprawach bieżących zgłoszono następujące sprawy:
- wniosek aby opracować koncepcję parkingu przy Przedszkolu Nr 1 i ZSS w Leszczynach,
- konieczność remontu chodnika przy ul. Rybnickiej w Leszczynach, Komisja zasugerowała aby
Rada Dzielnicy wspólnie z Powiatem włączyła się w to zadanie,
- uzyskano informację, iż gmina będzie starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na remont
ul. Brzozy w Książenicach (wspólnie z Miastem Rybnik), stąd nastąpiła
konieczność
wprowadzenia tego zadania do WPI. Jeżeli na to zadanie nie uda się
pozyskać środków
zewnętrzny, Komisja sugeruje aby powrócić do pierwotnego wersji 3 – letniego planu remontów
i modernizacji dróg,
- zwracano uwagę na jak najszybszy remont ul. Powstańców w Leszczynach, której stan jest
katastrofalny.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Czuchowa w sprawie dalszego remontu
ul. 3 Maja w Czuchowie, zwrócono się do Przewodniczącego Rady o wystosowanie pisma ze
stanowiskiem Komisji, jako załącznik do wniosku mieszkańców.
Burmistrz G i M poinformował, że jest pismo mieszkańców Czuchów dot. zabudowania radaru,
jako argument podaje się m. in. stan drogi na docinku 1 km. To raczej nie jest argument aby
zainstalować radar, bo jakość drogi, dziurawa droga raczej nie powoduje zwiększenia szybkości
ale gwarantuje, że ten odcinek drogi będzie w 2009 r. wyremontowany.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Przewodniczący
Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 października
br. Na posiedzeniu zapoznano się z informacją Komendanta Komisariatu Policji w CzerwionceLeszczynach o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy od I do IX.
Omówiono również projekty uchwał na sesję, w zakresie uchwał dot. opłat adiacenckich
wnioskowano o wycofanie z porządku obrad.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami –
Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
21 października br. Komisja omówiła projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, szerszą dyskusję
wzbudził temat dot. opłat adiacenkich.
Zapoznano się z informacją na temat likwidacji dzikich wysypisk przedstawioną przez Naczelnika
Wydziału Ekologii i Zdrowia.
W temacie dot. dzikiego wysypiska przy ul. Swobody w Czuchowie uzyskano informację od Z-cy
Burmistrza, iż firma UTEX stara się o uzyskanie zgody na badanie gruntu a w dalszej kolejności
przygotowanie dokumentacji rekultywacji tego terenu, jednak z uwagi na to że w obecnym planie
zagospodarowania teren ten jest strefą przewietrzania trzeba do tego tematu bardzo ostrożnie
podejść.
W sprawach bieżących Komisja:
uzyskała informację, iż firma Durczok wystąpiła o przedłużenie czasu biologicznej rekultywacji
wyrobiska pocegielnianego o 1 rok, zapoznano się z informacją dot. dalszego postępowania
w związku przejęciem drogi dojazdowej do boiska w Przegędzy, ustalono, iż na kolejnym
posiedzeniu w m-cu listopadzie omówiony zostanie temat dot. funkcjonowanie Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w aspekcie wykorzystania środków z budżetu gminy i miasta.
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8)
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 października br. Na posiedzeniu omówiono
projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji. Zgłoszono wniosek
o przesunięcie projektów uchwał dot. opłat adiacenkich na kolejną sesję. W zakresie uchwały dot.
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym Komisja wnioskowała
o wpisanie na „czas określony”. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie,
który rekomendowany przez Komisję. Następnie omówił zmiany, które dokonano w projekcie
uchwały od posiedzenia Komisji.
Małgorzata Bartoszek Kierownik Referatu Budż. szczegółowo przedstawiła zmiany
w projekcie uchwały.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący radny
Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 22 października br. członkowie Klubu
omówili materiały na dzisiejszą sesję Rady. Klub zgłosił wniosek o wycofaniu z porządku obrad
sesji, projektów uchwał dot. opłat adiacenckich. Zapoznano się z projektem w sprawie zbycia
gruntu w Czerwionce (targowisko) i przyjęto wniosek o wprowadzenie tego tematu do porządku
sesji. W sprawach bieżących dyskutowano sprawę dot. rozwoju sportu w gminie, zgłoszono
wniosek o powołanie Rady ds Rozwoju Sportu oraz opracowanie Strategii rozwoju sportu. Szeroko
omawiano sprawy dot. dróg, w tym sprawę możliwości zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik
w celu pozyskani środków na remont ul. Brzozy w Książenicach. Pozytywnie oceniono prace na
drogach gminnych.
10) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący radny Adam Kapias
poinformował, że członkowie Klubu na spotkaniu w dniu 22 października br. Omówiono projekty
uchwał na sesję Rady do których zgłoszono następujące uwagi:
1) wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów dot. opłat adiacenckich
i nieprzystępowanie w ogóle do wprowadzenia tych uchwał z uwagi na perspektywy dużych
kosztów jakie mieliby ponosić mieszkańcy naszej gminy,
2) w kwestii dot. ekwiwalentu dla członków OSP – dobrze się stało, że tego rodzaju środki
będą, ale kwoty te mogłyby być większe,
3) projekt uchwały w sprawie dzierżawy gruntu w Czerwionce, Klub sugerował aby było to na
czas określony,
4) jeżeli chodzi o projekt dot. terenu targowiska z uwagi na krótki czas, jeżeli ten projekt
miałby być dzisiaj głosowany, to Klub spotka się w przerwie i po wysłuchaniu argumentów,
zajmie stanowisko,
5) omówiono sprawozdania ZD i SK i ZGM.
Nie chciałby komentować sprawy ożywionej dyskusji na łamach prasy lokalnej ale ma nadzieję, że
te artykuły będą służyć poprawie sytuacji w Radzie Miejskiej i dążeniu wszystkich do wspólnego
celu. Jeżeli chodzi linię 194 myśli, że Pan Wolnik wytłumaczy się ze sformułowania
opublikowanego w gazecie, że to radni chcieli ograniczenia linii 194. Następnie poinformował, iż
radny Alojzy Waniek chciałby złożyć oświadczenie wyjaśniające pewne wątpliwości, zarzuty
składane pod jego adresem.
Radny Alojzy Waniek złożył oświadczenie, które tematycznie łączy się z wypowiedzią złożoną
przez radnego Antoniego Bluszcza na sesji Rady Miejskiej we wrześniu br. - z wypowiedzi radnego
wynikało jasno, iż składał wniosek na jednym z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej
w sprawie opracowania harmonogramu naprawy i remontu dróg gminnych. Oświadczył, że radny
Antoni Bluszcz nigdy podczas odbywania posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej nie
wnioskował a nawet nie sugerował o potrzebie opracowania programu naprawy i remontu dróg
gminnych. Komisja której przewodniczył od 01.01.07 r. do 30.11.07 r., odbyła 10 posiedzeń
w których 7-krotnie uczestniczył radny A. Bluszcz. Podczas posiedzenia w dniu 27.09.07 r. radny
Bluszcz kilkakrotnie zabierał głos w sprawie reorganizacji ZGK i M, zaś w trakcie odbywania
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pozostałych narad Komisji z reguły był biernym uczestnikiem. Podczas obrad Komisji w dniu
22.01.07 r. radni wskazywali na potrzebę wykonania ewidencji wszystkich dróg i chodników
gminnych oraz opracowania wykazu dróg dla których zostały zaangażowane środki finansowe na
opracowanie dokumentacji. Poinformował wszystkich radnych, iż w dniu 27.09.07 r. wnioskował
do Pana Burmistrza aby w budżecie na 2008 r. znalazły się m.in. takie zadania jak: nakładki
asfaltowe na kwotę 1 mln. zł., inwentaryzacja dróg na kwotę 270 tys. zł. W związku z powyższym
wypowiedź radnego Antoniego Bluszcza uważa jako pomówienie.
Radny uzupełnił również pewną treść wypowiedzi Przewodniczącego Klubu – Wiceburmistrz
Wolnik, który wypowiedział się na łamach artykułu w Nowinach nadużył wiarygodności radnych,
którzy byli przeciwni albo nawet wnioskowali o potrzebę przywrócenia częstotliwości kursów tych
autobusów a Pan Wiceburmistrz tak całkiem lekko wypowiedział się, iż to Pan Burmistrz podjął
decyzję o ograniczeniu przy aprobacie radnych. Dlaczego wypowiada się tak negatywnie
o Burmistrzu Wolniku dlatego, że w trakcie ukazania się artykułu we „Wspólnocie Samorządowej”,
gdzie opublikowano wnioski, które składał na ręce Pana Burmistrza Wolnika, Pan Burmistrz był
niezadowolony, że to zostało opublikowane w prasie. Jak mogą się czuć radni, którzy zostali użyci
jako narzędzie do tego, iż przyzwolili na ograniczenie kursów autobusów. Mieszkańcy również
mówią o tym, że radni przyczynili się do takiego przedsięwzięcia.
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu –
oczywiście czytał artykuły w przytoczonej prasie tj. Kurier, IRG, Wspólnota. Prosił radnego Adama
Kapiasa o to, żeby był cały czas krytyczny w stosunku do niego, bo to go inspiruje ale jednocześnie
prosił aby był również krytyczny w stosunku do siebie, w sensie redagowania spraw związanych
z wypowiedziami w gazecie Wspólnota Samorządowa. Tylko dlatego aby zachować czystość
sytuacji używa imienia i nazwiska, ponieważ brakuje takich nazwisk w gazecie Wspólnota
Samorządowa. Może być niezadowolony z wypowiedzi w gazecie w której radny jest redaktorem
ale z drugiej strony rolą prasy, mediów jest aby chwalili – czego jest mniej i aby krytykowali –
czego jest zdecydowanie więcej. Nie chciałby aby się obrażać ale jeżeli kogoś obraził, to z góry
przeprasza.
Jeżeli chodzi o sprawę linii 194, to przypomniał swoją wypowiedź z ostatniej sesji gdzie stwierdził,
że bierze na siebie odpowiedzialność i to słyszała Rada i wszyscy obecni. Linia 194, jest to linia
specyficzna, która przechodzi przez trzy gminy – Czerwionkę-Leszczyny, Knurów i Gliwice, linia
ta obojętnie jak będzie napełniania i jak będzie realizowana zawsze będzie budzić kontrowersje.
Kwestie związane ze zmianą poszczególnych kursów autobusów poruszano po raz pierwszy
w lipcu 2008 r., po to aby próbować określić jakie jest napełnienie poszczególnych kursów.
Uważano, że jeżeli takie informacje będą, to będzie możliwe mając na uwadze budżet gminy
zrealizować odpowiednią liczbę kursów, tych które są niezbędne dla pasażerów. Głównie chodziło
o kursy poranne i popołudniowe, ewentualne wyeliminowanie tych kursów, które są tzw.
nieekonomiczne. Okazało się, że KZK GOP – przewoźnik nie jest w stanie zrobić nam napełnień,
robiono to we własnym zakresie. Po wielogodzinnej pracy naszych pracowników doszli do
wniosku, że należy zracjonalizować rozkład, uwzględniając uwagi pasażerów ale także i własne
obserwacje dot. kursów porannych i popołudniowych, po to aby uczeń, student i pracownik zakładu
mógł dojechać ale nie do końca pan, czy pani, który jedzie na spotkanie towarzyskie. Stanowisko
gminy zostało przedstawione KZK GOP, nie ograniczając środków ale okazało się, że KZK GOP
od 1 września br., podniósł stawki wozokilometra w zasadzie na poziomie szantażu, że jeżeli nie
zapłacimy to nie zależy im na naszych kursach. Budżet KZK GOP to jest 400 mln. zł., w tym jakaś
tam linia 194, KZK GOP nie interesuje. Postawiono sprawę jasno, uwzględniamy potrzeby
pasażerów, naszych mieszkańców, chcemy przywrócenia kursów o które pasażerowie najbardziej
walczą, dajemy na to środki finansowe i chcemy aby od 1 listopada te kursy były realizowane, takie
jest stanowisko gminy, może powiedzieć, że takie jest stanowisko Burmistrza, który wziął na siebie
ciężar odpowiedzialności za to co jest związane z zawieszeniem pewnych kursów, ale tylko po to
aby zracjonalizować, to co jest związane z przewozami. W artykule w Nowinach – myśli, że
Burmistrz Wolnik również w tej sprawie się wypowie – nie było cytatów, była tylko luźna
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wypowiedź. W związku z tym, jeżeli dotknęło to któregoś radnego to przeprasza.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza stwierdził, że jest mu przykro, że zaocznie wydano wyrok na
niego, wypowiedź w Nowinach nie była autoryzowana. Obowiązują go uchwały Rady a opinie
które mogą być tylko wskazówkami do działania. W związku z tym zaprzeczył, jakoby powiedział
kiedykolwiek w Nowinach, że było to za akceptacją Rady, niczego takiego nie powiedział. Dlatego
nie przeprasza, bo nie ma za co. Jest mu przykro, że radny bez pytania, bez wytłumaczenia używa
tego typu mocnych słów. Jeżeli ktoś czuje się urażony to niech go przeprosi dziennikarz z Nowin,
za nadużycie jego wypowiedzi.
Radny Antoni Bluszcz zwrócił się do radnego Wańka – ostatnio na sesji radnemu podziękował
a nie pomówił. To co radny powiedział jest jego oceną pracy Komisji. Radny Waniek może mówić,
że jest wysoki, rudy itp.- jest osobą publiczna i o to się nie obraża, ale radny wprowadza w błąd
radnych i gości. Wspomniał fakt, który jest niezaprzeczalny a który nazywa się wniosek do
Burmistrza do budżetu na 2007 rok, gdzie wnioskował o zdjęcie środków z pewnych paragrafów
i przeniesienie ich na inwentaryzację dróg w gminie. Na Komisjach kilkakrotnie próbował się
z tym tematem przebić, ale radny jako prowadzący Komisje, specyficznie je prowadził, udzielając
głosu tym którym chciał i słuchając tych których chciał. Jego prawem było zgłoszenie takiego
wniosku do Burmistrza. W związku z tym, że radny neguje oczywisty fakt prosił Burmistrza aby
odpowiednie służby dostarczyły kopie tego wniosku i wtedy myśli, że sprawa się zakończy.
Radny Adam Kapias zaproponował aby zakończyć temat dot. artykułu w Nowinach przez
zgłoszenie do redakcji treści sprostowania. W uzupełnieniu sprawy dot. sprzedaży zamku
w Palowicach i wypowiedzi w prasie Burmistrza przypomniał, że wniosek o bonifikatę 1% był
spowodowany tym aby ta kwota była dużo wyższa. Z wypowiedzi na łamach gazety wynikało, że
głosowali przeciwko sprzedaży a tak nie było.
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M stwierdził, że od momentu wyborów, kiedy poddał się
osądowi mieszkańców powiedział sobie, że nie będzie bierny na to, że ktoś go robi złodziejem,
wsadza do więzienia itp. Poinformował, że jego wypowiedź jest ostatnią wypowiedzią
polemizującą, bo więcej polemizować nie będzie. Udzielił redaktorowi takiej wypowiedzi, bo
uważał że taka powinna być. Chce aby recenzentami tego co mówi byli mieszkańcy, to oni go
wybrali i przed nimi będzie się tłumaczył. Natomiast wszystkich radnych, bez względu na to
w jakim stopniu są szczerzy w stosunku do niego, będzie traktował jednakowo. Oczywiście
kierując się w prawą i część lewej strony z większą serdecznością, bo ma w stosunku do nich dług
wdzięczności.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że nie będzie polemizował chciałby tylko podziękować
Burmistrzowi za tak przedstawioną informację. Taka informacja powinna okazać się w Nowinach.
Dlaczego użył tak mocnych słów, bo tak ostro odnosili się do niego mieszkańcy. Jeżeli
Wiceburmistrz zauważył, że to nie były jego słowa to pierwszym krokiem powinien być telefon do
redaktora naczelnego Nowin o sprostowanie. To odbiera opinia publiczna, jeżeli w jakimś stopniu
obraził swoją wypowiedzią, to też przeprasza. Jeżeli chodzi o radnego Bluszcza, to doskonale
pamięta te 50 tys. zł., które zaproponował na inwentaryzację dróg, ale chciałby przypomnieć, że na
koniec 2007 r. nie skontrolował czy te pieniądze zostały na ten cel przeznaczone, czy nie. Jeżeli
chodzi o jego oświadczenie to odsyła radnego Bluszcza do protokołów z Komisji
Przewodniczący Rady w nawiązaniu do publikacji prasowych zwrócił się do radnego Salamona
aby przedstawiając informacje dotyczące regulacji wynagrodzenia, które podjęto większością
głosów,
były
to
informacje
obejmujące
cały
aspekt
tego
zagadnienia.
Radny Andrzej Jarmundowicz zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
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1) pismo Koordynatora kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” podsumowujące kolejną edycję
kampanii – przedstawiał Kazimierz Żyła
2) pisma Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał.
3) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych radnych.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska zgłosił wniosek, aby projekty uchwał głosować bez
odczytywania ich treści za wyjątkiem pkt 11, 12 i 13, które zostały wprowadzone do porządku
obrad dzisiejszej sesji.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
1) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nowego regulaminu
przyznawana wyróżnień „Karolinka” za zasługi dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag
nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVIII/285/08 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nowego regulaminu
przyznawana wyróżnień „Karolinka” za zasługi dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została
podjęta przy 18 głosach „za”, 2 „wstrzymujących”.
2) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVIII/286/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa została podjęta „jednogłośnie”
- głosowało 20 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości
gruntowej służebnością drogową, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVIII/287/08 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości
gruntowej służebnością drogową została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej w trybie bezprzetargowym, zgłoszono następujące uwagi:
Radny Andrzej Jarmundowicz przypomniał, że Komisji Budżetu i Finansów zgłosiła wniosek
aby umowę zawrzeć na czas określony.
Burmistrz G i M stwierdził, że mecenas wyjaśni jaka była intencja treści projektu uchwały, bo tak
faktycznie nie zależy na długoterminowej umowie a na możliwości jej szybkiego rozwiązania.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny poinformował, że jeżeli chodzi o różnice przy rozwiązywaniu
umów zawartych na czas określony, to zdecydowanie łatwiej rozwiązać umowę bezterminową,
która nie określa końcowego okresu jej obowiązywania, bo nie trzeba zawierać w umowie
szczegółowych przesłanek których spełnienie może spowodować możliwość rozwiązania tej
umowy. Zwrócił uwagę na zapis parag. 1 ust. 2 tj. „ z mocą obowiązującą od dnia 06.10.2008 r.”,
który powinien być skreślony.
Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. G i R dodała, że to jest kolejna umowa, dlatego potrzebna jest
uchwała Rady.
Radny Andrzej Jarmundowicz zaproponował przegłosowanie ustalenia okresu dzierżawy na 5
lat.
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Zbigniew Pławecki Radca Prawny jeszcze raz zwrócił uwagę, że zdecydowanie łatwiej jest
rozwiązać umowę na czas nieokreślony, niż podjętą na okres 5 lat. Można to określić ale zwraca
uwagę na konsekwencje.
Burmistrz G i M dodał, że jest to teren który najprawdopodobniej będzie sprzedany, dlatego prosi
aby nie wiązać rąk Burmistrzowi w momencie rozwiązywania tej umowy. Związanie to znaczy,
podjęcie dzisiaj uchwały określającej czas.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów aby umowę
zawrzeć na czas określony – przy 18 głosach „przeciw”, 2 „wstrzymujących” wniosek został
odrzucony.
Uchwała Nr XXVIII/288/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym została podjęta „jednogłośnie” - głosowało
20 Radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce- Leszczynach, zgłoszono następujące uwagi:
Radny Arkadiusz Adamczyk przypomniał wniosek Komisji Zdrowia i Sportu aby w parag. 1
zmienić zapis „kwartalne sprawozdanie” na „półroczne sprawozdanie”.
Radny Adam Kapias zaproponował aby wnioskodawca przedstawił intencję zapisu, który
proponował.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że intencją wnioskodawcy jest to, że każda sprawozdawczość jest
czynnikiem dyscyplinującym i chciałby podtrzymać ten wniosek. W tym obszarze jest to potrzebne.
Następnie przegłosowano wniosek Komisji – przy 9 głosach „przeciw”,11 „wstrzymujących”
wniosek został odrzucony.
Uchwała Nr XXVIII/289/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce- Leszczynach została podjęta „jednogłośnie” głosowało 20 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, zgłoszono następujące
uwagi:
Radny Adam Kapias pytał czy Burmistrz jest w stanie zwiększyć te środki.
Burmistrz G i M odpowiedział, że zawsze na wniosek Rady, nie chciałby jednak obciążać
tegorocznego budżetu, natomiast w 2009 r. kwota ta może być wyższa.
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO dodał, że do projektu budżetu 2009 r. zaplanował
zwiększenie tych kwot.
Burmistrz G i M – specyfika naszej gminy jest taka, że Straży jest dużo, po wprowadzeniu taki
uregulowań ochotników może by więcej niż do tej pory. Proponuje zostawić to w tym roku jako
rodzaj sondażu.
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na Komisji
Budżetu i Finansów.
Radny Robert Kowol jako strażak powiedział, że do tej pory straż miała ekwiwalent, natomiast
ustawa daje Radzie kompetencje ustalania wysokości tego ekwiwalentu.
Uchwała Nr XXVIII/290/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę została podjęta
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„jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr Nr XXVI/260/08 z dnia 29 sierpnia
2008 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/15/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży mieszkań stanowiących mienie komunalne Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXVIII/291/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr Nr XXVI/260/08 z dnia 29
sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/15/98 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży mieszkań stanowiących mienie
komunalne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało
20 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2008 – 2012”, uwag nie
wniesiono.
Uchwała Nr XXVIII/292/08 w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2008 – 2012”, została
podjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2009 rok, zgłoszono następujące uwagi:
Radny Marek Paluch w związku z poszerzeniem obszarów działania o obszar 1.5 – udział
w rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach, ma na celu pomoc klubom sportowym czyli
sportowi kwalifikowanemu, czy w tym temacie będą prowadzone rozmowy przy opracowywaniu
strategii rozwoju sportu w gminie.
Burmistrz G i M poinformował, że poszerzono ofertę i jest prośba aby opracować strategię.
Strategia jest to coś co chcą wprowadzić i upowszechnić. Te zapisy w żaden sposób nie są
ukierunkowane na sport kwalifikowany, bo takiego sportu w naszej gminie nie ma. Mamy jedną
drużynę koszykówki dziewcząt w I lidze, która funkcjonuje w ramach UKS Zryw Dębieńsko i na
dzień dzisiejszy pomagamy w obszarze – sport młodzieżowy w ramach dotacji. Jeżeli będzie
możliwość pomocy temu konkretnemu Klubowi, to ten zapis na to pozwoli, stąd szersza oferta.
Radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił uwagę, że poszerzenie oferty w obszarze 1.5 pojawiło się na
wniosek Komisji Zdrowia i Sportu. Większość działań jakie realizują podmioty sportowe
w ramach upowszechniani kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży to jest właśnie udział
w rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach, jeżeli zabraknie tego działania jasno
sprecyzowanego to na etapie konkursów nie będzie możliwości ich finansowania, stąd taki wniosek
Komisji. Jeżeli chodzi o sport kwantyfikowany, to ten Regulamin w ogóle o nim nie mówi,
ponieważ jeżeli chciano by finansować taki sport to jedynie na podstawie ustawy o sporcie
kwalifikowanym albo za pomocą środków na promocje gminy.
Uchwała Nr XXVIII/293/08 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2009 rok, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 20
Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok,
zgłoszono następujące uwagi:
Radny Grzegorz Płonka pytał w zakresie realizacji zadania dot. ul. Brzozy czy nie byłoby
stosowne wprowadzenie tam zapisu, który normowałby tą kwestię w ten sposób, że jeżeli na to
11

zadanie nie uzyskamy środków zewnętrznych to powracamy do realizacji pierwotnej wersji
proponowanego planu harmonogramu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że dzisiaj wprowadzona ul. Brzozy jest z tej
przyczyny, że jest to droga o znaczeniu ponadlokalnym i jest możliwość jej zrealizowania przy
pozyskaniu środków zewnętrznych.
Radny Alojzy Waniek - w WPI jest zadanie dot. targowiska, czy z chwilą kiedy Rada podejmie
uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie tego terenu te zadanie zniknie?
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że samo podjęcie takie uchwały nie powoduje
wykreślenia, dopiero nastąpi to w przypadku sprzedaży.
Rady Alojzy Waniek kolejna sprawa – kanalizacja sanitarna dla gminy I etap, koncepcja myśli, że
pomyłkowo zapisano tu 500 tys. zł. na rok 2009, pominięto rok 2008. Jeżeli w kolejnych latach coś
będziemy robić w tym zakresie, to będzie to robił PWIK.
Grzegorz Wolnik poinformował, że koncepcja również określi nam formę organizacyjną.
Radny Alojzy Waniek – kolejna sprawa to odbudowa kanalizacji w ul. Gwarków w dzielnicy
Czerwionka, tu pojawiła się kwota 260 tys. zł., czy jest nowy projekt na to zadanie, bo realizacja
według starego spowoduje niemożliwość powiązania z całą kanalizacją.
Burmistrz G i M kwota 260 tys zł. jest to kwota wyszacowana aby załatwić temat ulicy Gwarków.
Radny Antoni Bluszcz zwrócił się o doprecyzowanie sprawy ul. Brzozy – rysują się możliwości
perspektywiczne remontu ul. Brzozy i wprowadzamy to zadanie do WPI ale w przypadku kiedy ul.
Brzozy nie wypali wracamy do planu, chodzi o to aby mieć t gwarancję.
Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że kwota ta znalazła się w WPI ponieważ wnioski składane są do
22 listopada i ta ulica ma największe szanse na dofinansowanie.
Uchwała Nr XXVIII/294/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok,
została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
11) Projekt uchwały w sprawie opracowania „Strategii rozwoju sportu w Gminie i Mieście
Czerwionka-Leszczyny na lata 2009 – 2013” przedstawił Alojzy Klasik Dyrektor MOS i R.
Radny Marek Paluch pytał do kiedy planuje się opracowanie strategii.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że działania jakie podejmuje się w obszarze sportu muszą nabrać jakieś
ramy. Chciałby aby do końca roku kalendarzowego taka strategia powstała.
Uchwała Nr XXVIII/295/08 w sprawie opracowania „Strategii rozwoju sportu w Gminie i Mieście
Czerwionka-Leszczyny na lata 2009 – 2013”, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 20
Radnych.
12) Do projekt uchwały w sprawie akceptacji podjęcia współpracy między Gminą i Miastem
Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik przy realizacji poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i infrastruktury drogowej w pasie drogowym ulicy Brzozy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVII/ 296/08 w sprawie akceptacji podjęcia współpracy między Gminą i Miastem
Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik przy realizacji poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i infrastruktury drogowej w pasie drogowym ulicy Brzozy, została podjęta
„jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
13) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej przedstawiła Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. G i R.
Radny Andrzej Jarmundowicz prosił o 5 min. przerwy na zapoznanie się Klubu Radych w w/w
projektem uchwały.
Przewodniczący ogłosił przerwę.
Po przerwie radny Adam Kapias przedstawił stanowisko Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa
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– Klub przyjął przestawione działania jako uzasadnione i popiera projekt uchwały.
Uchwała Nr XXVIII/297/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
Burmistrz G i M podziękował za zrozumienie i podjęcie uchwały.
Ad. 8
Burmistrza Gminy i Miasta przedstawił informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych
przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację dot. dotycząca oświadczeń majątkowych
Radnych Rady Miejskiej.
Ad. 10
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie pisemnej
(zał. do protokołu).
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że na poprzedniej sesji kierował wnioski do Komendanta i na
ich część otrzymał odpowiedź od Pana Burmistrza, za co dziękuje ale nie otrzymał odpowiedzi na
zasadniczą część pytania kierowanego do Komendanta dot. skargi mieszkańców sąsiadujących
z działkami na niewłaściwe składowanie odpadów, w tym temacie wystosował pismo na które nie
otrzymał odpowiedzi.
Prosił o odpowiedź na pismo skierowane do Burmistrza, Naczelnik Wydziału GK i Komendanta
Straży Miejskie dot. stosowania uchwały Rady Miejskiej z 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta, pod względem
składowania odpadów przez działkowców.
Radny Marek Paluch podziękował strażnikowi Marcinowi Strzelczykowi za błyskawiczną reakcję
na kradzież roweru kilkunastolatkowi na terenie Czerwionki. Sprawcami byli kilkunastolatkowie
i to jest najgorsze. Czy Straż Miejska robi jakieś pogadanki w szkole.
Andrzej Rauder Z-ca Burmistrza poinformował, że w szkołach są organizowane tego typu
pogadanki w ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna Szkoła”.
Ad. 9, 10
Radny Andrzej Jarmundowicz podziękował za realizacje interpelacji zgłoszonej na sesji
26.09.08 r. w sprawie awarii c.o. w budynkach na osiedlu w Leszczynach, szczególnie
Pl. Grunwaldzki. Podziękował w imieniu mieszkańców pracownikom ZGM oraz Naczelnikowi
Grzybkowi za to, że dzwonił o 21.00 do tych ludzi z zapytaniem czy ogrzewanie działa.
Radny Ryszard Jonderko
Prosił o uregulowanie sprawy dot. przyjmowania za odpłatnością odpadów wielogabarytowych,
których nie obejmuje zbiórka tego typu odpadów (np. stare wykładziny, dywany).
Radny Arkadiusz Adamczyk
Prosił o podanie jak procentowo przedstawia się liczba posesji podłączonych do kanalizacji, czy
prowadzone są działania kontrolne w stosunku do osób które nie podłączyły się do kanalizacji lub
podłączyły się bez zgody PWiK.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M poinformował, że według ostatniej wiedzy ok. 70%
posesji nie podłączyło się. Dochodzą również sygnały, że ludzie podłączają się nielegalnie, będą
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prowadzone kontrole w tym zakresie.
Radny Albin Szweda
Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o utwardzenie poboczy ul. Gliwickiej w Szczejkowicach
(od zjazdu na Nową Wieś w stronę Żor) oraz wykonanie odpływów wody z jezdni.
Radny Grzegorz Płonka podziękował Dyrektorowi MOK za zorganizowanie Turnieju Grand Prix
Szachowego, tydzień temu. Stwierdził, że krzewienie sportu szachowego w naszej gminie jest
sukcesem.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że w imieniu mieszkańców Czuchowa zwróciła się z prośbą
do ZDW w Katowicach oraz do Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego
w Katowicach o zainstalowanie fotoradaru na ul. 3 Maja w Czuchowie. Zwróciła się również
z pismem w sprawie fatalnego stanu drogi 924 na odcinku od kościoła do skrzyżowania ul. 3 mają
z ul. Przemysłową.
Radny Józef Szczekała
1) Pytał o stacje CPN w Czerwionce – stację zamknięto, czy zbiorniki są puste, czy teren
zostanie doprowadzony do porządku i faktycznie temat stacji zakończy się.
2) Prosił o informację czy w gminie jest opracowany ogólnogminny plan wycinki drzew, ze
szczególnym uwzględnieniem drzew zagrażających bezpieczeństwu.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że właściciel stacji wystąpił do PINB o zgodę
na rozbiórkę i taką zgodę uzyskał, będą prowadzone rozmowy w celu pozyskania tego terenu.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza dodał, że jest plan usunięcia stacji, są decyzje podjęte i prosi
o cierpliwość.
Radny Waldemar Mitura zgłosił sprawę utrudnionego przejścia na targowisko pod zadaszeniem
z uwagi na ustawiane stanowiska handlowe, szerzą się tam kradzieże, nie wie do kogo się z tym
problemem zwrócić, bo Straż Miejska w soboty nie pracuje.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że kwestia przejścia stała się
tematem dyskusyjnym, przejście to jest teren, który stanowi własność prywatną.
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że musi być jednak jakieś wyjście.
Burmistrz G i M stwierdził, że prywatna własność, to jest prywatna własność i nie chciałby tam
ustanawiać prawa. Problemem są kradzieże, Straż Miejska pracuje w soboty i będą tam skierowane
patrole, natomiast okazja zawsze czyni złodzieja.
Radny Andrzej Jarmundowicz zaapelował do Przewodniczący Komisji aby uwagi do projektu
budżetu zgłaszali do Komisji Budżetu i Finansów na piśmie. Poinformował, że w listopadzie
posiedzenie Komisji odbędzie się w czwartek przed sesją.
Radny Alojzy Waniek
Prosił o opublikowanie w gazecie „Kurier” informacji o miejscach składowania odpadów
niebezpiecznych również ekologicznie.
Radny Arkadiusz Adamczyk zgłosił, iż oświetlenie uliczne w okolicy KS Piast w Leszczynach
nie świeci.
Radny Waldemar Mitura
Zwrócił się o wyjaśnienie sprawy dot. nielegalnych podłączeń pieców do przewodów kominowych
na osiedlu w Leszczynach ( m. in. ul. Dunikowskiego 1 i 9).
Radny Marek Profaska
Zwrócił się o interwencję w firmie budującej autostradę aby na bieżąco minimalizowali skutki
budowy oraz zmieniali oznakowania w ramach objazdu w dz. Dębieńsko.
Podziękował Dyrektorowi Łucowi za interwencje na drogach gminnych.
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Pan Franciszek Blinda Sołtys soł. Stanowice podziękował za to, że na ul. Wyzwolenia coś
zaczęło się dziać.
Zaproponował aby przy wyjeździe z TESCO w Czerwionce ustawić znak – nakaz prawoskrętu.
Radny Antoni Bluszcz podziękował Burmistrzowi za to, iż wnioski będące wynikiem pracy
Komisji Rewizyjnej szybko są realizowane przez Burmistrza i jego służby. Po kontroli w Bełku
przekazał pochwałę dla Pani Sołtys, gdyż środki przekazane do tego sołectwa są nie tylko należycie
wykorzystane ale i pomnażane.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. Alina Kuśka
Przewodniczący
Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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