Protokół Nr III/14
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 18 grudnia 2014 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia III 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 poprosił aby uczcić minutą ciszy pamięć
Pana Ferdynanda Pióreckiego, byłego radnego Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w latach 1994-2002.
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.
Następnie poprosił radną Janinę Bindę, związaną z harcerstwem, która była wraz
z harcerzami po światełko betlejemskie, aby podzieliła się z nami tym światełkiem
i zapaliła stroiki świąteczne.
Radna Jania Binda powiedziała, że jak corocznie, po raz 24, nasi harcerze byli na
Jasnej Górze po ogień betlejemski, który skauci austriaccy przywieźli z samej Groty
Narodzenia Pańskiego. Ogień ten jest rozprowadzany po całym świecie. W tym roku
ogień rozprowadzano pod hasłem „Pokój jest w nas”. W imieniu wszystkich zuchów
i harcerzy naszego Hufca, przekazała wszystkim obecnym życzenia świąteczne
i noworoczne. Następnie odpaliła od ognia betlejemskiego stroiki znajdujące się na
stołach.
Przewodniczący RM Bernard Strzoda na wniosek Burmistrza GiM poprosił
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
uchwałę do porządku obrad wprowadzono jednogłośnie - głosowało
20 radnych.
Poprosił również o dokonanie autopoprawek w następujących projektach uchwał:
1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,
3. Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
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Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 8 grudnia 2014 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr II/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
8 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
Ad. 3
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 16 grudnia. Na posiedzeniu Komisji zostały
omówione materiały na sesję oraz szeroko dyskutowano na temat organizacji
pracy Komisji i przygotowania planu pracy na przyszły rok.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło
się 15 grudnia 2014 r. Na posiedzeniu Komisja omówiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2018”, który zaopiniowała
pozytywnie.
W
sprawach
bieżących
Przewodnicząca
Komisji
poinformowała
o takich wydarzeniach jak: siódmy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich oraz
zakończeniu projektu Senior Enter połączonym ze spotkaniem opłatkowym
UTW. Komisja poruszyła również problem zbyt małej dotacji dla MOK na 2015 r.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu
16 grudnia 2014 r. Na posiedzeniu omówiono projekty uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Miejskiej. Pozytywnie zaopiniowano Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2015 rok.
Do projektu budżetu na rok 2015 członkowie Komisji nie zgłosili uwag.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna
Stefania Szyp
poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się
17 grudnia 2014 roku. Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz
materiałami na sesję, członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały w sprawie zmiany regulaminu z dnia 1 lutego 2013 r. dotyczącego
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za wyniki sportowe. Oraz pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż
3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na rzecz ZS Nr 1, ZS Nr 3, ZS Nr 5 oraz SP w Przegędzy i Książenicach.
Członkowie Komisji złożyli dwa wnioski. Pierwszy dotyczy przydzielenia
dodatkowych środków na budowę ogrodzenia zewnętrznego oraz zakup trybun
na obiekcie sportowym w Bełku. Drugi wniosek dotyczy przyznania
dodatkowych środków dla MOKu na organizowanie imprez kulturalnych.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o zorganizowanych warsztatach dla
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli na temat
współczesnej problematyki i zagadnień dotyczących prowadzenia zespołów
wokalnych.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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5.

6.

7.

8.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się 15 grudnia. Posiedzenie Komisji odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem
obrad. Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejsza
sesję. Do projektów nie wniesiono uwag.
Na posiedzeniu Komisji Pani Ewa Pilarska szczegółowo omówiła gminny
Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018.
W sprawach bieżących Przewodniczący przedstawił pismo mieszkańców
z ul. Błękitnej, w którym skarżą się na fatalny stan ich drogi. Była również
przedstawicielka mieszkańców, która zajęła w tej sprawie głos. Komisja zajęła
się również sprawą wniosków dotyczących oświetlenia w sołectwach
i dzielnicach. Te dwa wnioski zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący
Komisji
radny Waldemar
Mitura
poinformował,
że Posiedzenie Komisji odbyło się 16 grudnia 2014 r. Członkowie Komisji nie
zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad. Dyskusję na
posiedzeniu zdominowały sprawy związane z oświetleniem ulic. W tym zakresie
podjęto następujące wnioski:
 wykonać dokumentację, a w następnej kolejności przystąpić do realizacji
oświetlenia chodnika od targowiska w Leszczynach do sklepu Intermarche,
 przeprowadzić przegląd oświetlenia przejść dla pieszych, aby były dobrze
oświetlone latarniami z góry,
 zwiększyć ilość punktów świetlnych na końcówce ulicy Kamieńskiej
w Przegędzy, na ul. Przedszkolnej od przedszkola do końca oraz końcówka
ul. Pierchały.
Komisja zwróciła się o przekazanie wykazu nowych punktów świetlnych
planowanych do realizacji w 2015 roku. Zwrócono również uwagę na potrzebę
wykonania monitoringu, w niektórych rejonach gminy. Wniosek w tym temacie
podjęto na jednej z sesji ubiegłej kadencji.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 15 grudnia br. Na początku
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na bieżącą kadencję.
Omówiono branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, po
czym Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2015 rok. Do tych
projektów uchwał nie wniesiono żadnych uwag.
W sprawach bieżących poruszono problem porzucanych śmieci, sprawę tzw.
deklaracji śmieciowych oraz całego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Przewodniczący poinformował, że na następnym posiedzeniu
zostanie poruszony temat przystąpienia placówek oświatowych do programu
czynnej ochrony przyrody w lasach Nadleśnictwa Rybnik oraz temat związany
z utrzymaniem czystości w naszej gminie dotyczący zwierząt domowych,
głownie psów i kotów.
Na Komisji nie podjęto żadnych wniosków. Na tym Komisja zakończyła swoje
posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie odbyło się 17 grudnia br.
Tematyka posiedzenia obejmowała omówienie materiałów na sesję Rady
Miejskiej, omówienie budżetu na rok 2015 oraz sprawy bieżące. W Komisji brał
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udział Burmistrz Wiesław Janiszewski, Zastępca Andrzej Raudner, Sekretarz
Józef Zaskórski, Skarbnik Zbigniew Wojtyło, dyrektor MOK Mariola Czajkowska
oraz dyrektor ZDiSK Piotr Łuc. Na posiedzeniu Komisji Przewodniczący poprosił
o przedstawienie wniosków, jakie były podjęte na Komisjach branżowych.
Następnie Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2014 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Komisja Budżetowa po dyskusji zaopiniowała pozytywnie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2014. Następnie Skarbnik GiM przeszedł do omawiania
uchwały budżetowej na rok 2015, który został zaopiniowany przez Komisję
pozytywnie.
W czasie dyskusji Komisja wypracowała wniosek aby wolne środki pojawiające
się w trakcie roku budżetowego przeznaczyć na dotacje dla MOK, dla ZDiSK
w dziale 600 (tj. drogi gminne) oraz sukcesywnie rozpatrywać wnioski z innych
Komisji.
W sprawach bieżących Komisja zajęła się tematem ul. Błękitnej i padły sugestie,
aby wystąpić do rad dzielnic oraz rad sołeckich z wnioskiem, o to by właśnie one
wypracowały wnioski dotyczące tego, jakie zadania powinny być u nich
realizowane.
Mieszkanka ul. Błękitnej w Leszczynach Grażyna Dyl powiedziała, że po
ostatnim remoncie na ulicy został duży ok 20 kilowy kamień. Wczoraj samochód
zahaczył o ten kamień. W ubiegłym tygodniu rozmawiała ona z Pełnomocnikiem
na ten temat i obiecał on, że ten kamień zostanie na następny dzień usunięty.
Ad. 4
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1. petycja mieszkańców Czerwionki-Leszczyn w sprawie powołania rady
seniorów;
2. pismo mieszkańców ul. Błękitnej w sprawie remontu drogi,
3. uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały
budżetowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4. pismo Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku
sesji dodatkowej uchwały.
Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Ad.5
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20 głosach „za”- głosowało 20 Radnych.
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1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/27/14 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2014, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” głosowało 20 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/28/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” głosowało 20 radnych.
3) Przed podjęciem Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2015, Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił jej główne
założenia. Powiedział, że jeżeli chodzi o dochody budżetu na rok 2015 to jest
łączna kwota 110.796.240,18 zł, wydatki to 113.656.736,59 zł, a planowany
deficyt wynosi 2.860.496,41 zł. Następnie, zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, odczytał Uchwały V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach.
Przewodniczący RM Bernard Strzoda dodał, że jest to budżet możliwości,
nie potrzeb. Podziękował wszystkim radnym za zrozumienie, które przejawiało
się na Komisjach.
Do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
rok 2015, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015 Nr III/29/14,
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że nie zdarzyło się jeszcze
żeby tak sprawnie i z takim zrozumieniem podejść do najpoważniejszej z poważnych
spraw związanych z funkcjonowaniem gminy. 16 listopada odbyły się wybory, dziś
mamy 18 grudnia, mamy ukonstytuowaną Radę, wybrane Komisje i ich
Przewodniczących, czyli można powiedzieć, że ukonstytuowała się cała struktura
związana z Radą. Do 15 listopada obowiązkiem Burmistrza było złożenie projektu
budżetu, nad tym budżetem udało się pracować już na trzech sesjach, obecność na
sesjach i Komisjach jest wyjątkowa. Będąc na Komisji Budżetu widział duże
zrozumienie tego, co jest po stronie władzy wykonawczej i tego, co jest po stronie
władzy ustawodawczej. Warto było czekać te 24 lata na to, żeby taką sytuację
przeżyć. Następnie zwrócił się do mieszkańców, którzy rzadko są obecni na sesjach.
Powiedział, że jednomyślność w procedowaniu, to nie jest realizowanie tego
wszystkiego czego mieszkaniec by chciał. Cały czas jest to wybór pomiędzy tym co
by się chciało, a tym co można. Budżet przeważnie jest budżetem możliwości, a nie
potrzeb. Mieszkańcy mogą wyjść z przekonaniem, że ich postulat, mimo, że był
procedowany, nie do końca został uwzględniony. Będzie on procedowany również
w późniejszym czasie, tak jak wiele innych zadań, które w obszarze drogowym na
terenie gminy występują. Na terenie gminy jest około 120 km dróg szutrowych, dróg
przy których mieszkają mieszkańcy pokoleniowo. Są to często drogi bardzo gęsto
zamieszkałe. Na przestrzeni jednego roku budżetowego, na poziomie inwestycji,
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można wykonać pół albo kilometr drogi od postaw, natomiast na poziomie remontów
przeznaczamy pieniądze, które wystarczają na to, aby zrobić parę kilometrów dróg.
Patrząc na ilość dróg, można przyjąć, że potrzeba parunastu lat na to, by zrealizować
wszystkie postulaty. Jednak będziemy się je starali realizować w sposób jak najmniej
kolizyjny dla mieszkańców. Podziękował Wysokiej Radzie za przyjęcie budżetu,
za zgodę, która w obszarze tego procedowania miała miejsce. Konstrukcja budżetu
to jest obszar dochodów i obszar wydatków. My wydatki mamy już prawie
zrealizowane, natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że nie wiemy jakie będą
dochody. W związku z tym trzeba roztropności, ostrożności, rozwagi, ale nader
wszystko odpowiedzialności za to, co w obszarze procedowania ma miejsce. I za tą
roztropność Radzie serdecznie dziękuje.
4) Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/30/14
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” głosowało 20 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/31/14 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami
„za” - głosowało 20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej do wykonywania czynności związanych z delegowaniem w ramach
podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/32/14 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
do wykonywania czynności związanych z delegowaniem w ramach podróży
służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/33/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/34/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
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9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/35/14 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 sprzedaż 1/8 udziału
w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/36/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 1/8 udziału
w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu przysługującego Gminie i Miastu
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/37/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu przysługującego Gminie i Miastu CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta 19 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” - głosowało
20 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2015 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/38/14
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2015 rok, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2014 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/39/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2014 roku, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/40/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/361/13 z dnia
1 lutego 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
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sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
osób fizycznych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/41/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/361/13 z dnia
1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych, została przyjęta
jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/42/14
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość
wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” głosowało 20 radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/43/14
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/44/14
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, została
przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2015-2018”,
uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr III/45/14 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2015-2018”, została
przyjęta 19 głosami „za” i 1 „wstrzymującym - głosowało 20 radnych.
20) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/46/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na
okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
21) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/47/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na
okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
22) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/48/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na
okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
23) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/49/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na
okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
24) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/50/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na
okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
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Ad. 6, Ad. 7
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Radny Marek Szczech powiedział, że chciałby poruszyć dwie sprawy. Po pierwsze
był dziś na odbiorze drogi w Książenicach wykonanej technologią śladową i chciałby
złożyć podziękowanie za przeznaczenie środków na budowę tej drogi. Jest to ten
kierunek, w którym powinniśmy iść. Zwrócił się z prośbą żeby wypracować system,
gdzie decyzje, które drogi będą wykonywane podejmować w ścisłej więzi z radami
sołeckimi i radami dzielnic.
Druga sprawa, to chciałby przypomnieć, że niebawem minie 70 lat od tragicznych
wydarzeń, które rozegrały się na naszej ziemi. 22 stycznia 1945 roku na stację
w Rzędówce dotarły towarowe wagony, w których przewożono więźniów obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Stąd ci, którzy przetrwali transport w nieludzkich
warunkach i siarczystym mrozie, rozpoczęli swój "Marsz Śmierci" w kierunku
Raciborza. Po drodze wielu zginęło, wielu też udało się zbiec. Ci, którzy polegli
zostali pochowani m.in. w zbiorowym grobie na książenickim cmentarzu. Ci, którzy
zdołali uciec szukali schronienia w okolicznych miejscowościach. Wielu z nich
przetrwało dzięki heroicznej postawie miejscowej ludności, która z narażeniem życia
własnego, własnych rodzin, a także swoich dobytków pomagała zbiegom, ukrywając
ich w stodołach czy piwnicach. Oddając hołd zarówno ofiarom Marszu, jak i tym,
którzy ryzykowali własne życie niosąc pomoc, powstała ścieżka edukacyjna w formie
ogólnodostępnych tablic. Towarzyszy im publikacja historyczno – informacyjna, którą
Państwo otrzymaliście przed sesją. Wszystkie materiały zostały przygotowane
i wykonane przez grupę mieszkańców Książenic, przy wsparciu Stowarzyszenia
Humanistycznego Europa Śląsk Świat Najmniejszy, w ramach projektu "Strażnicy
Pamięci". Chcemy, aby pamięć o tych wydarzeniach i ludziach przetrwała i była
przekazywana kolejnym pokoleniom. Pamięć ta jest istotna szczególnie dzisiaj, gdy
na naszych oczach być może rodzą się kolejne totalitaryzmy – bliżej, za naszą
wschodnią granicą oraz dalej na Bliskim Wschodzie. Musimy pamiętać, w imię
wolności, bo wolność nie została nam dana raz na zawsze, ale jak mówił Jan Paweł
II – wolność jest nam zadana. Ścieżka edukacyjna obejmuje pięć miejsc. Punktem
startowym jest tablica usytuowana obok książenickiego kościoła. Druga z tablic
usytuowana została w Leszczynach, w okolicach pomnika ofiar hitleryzmu. Trzecia
tablica znajduje się w Kamieniu w lesie. Czwarta obok książenickiego cmentarza,
a piąta w książenickiej kolonii Lasoki, przy posesji rodziny Jurytko. Wyjaśnił,
że rodzina Jurytko ukrywała 14 więźniów przez okres kilkunastu dni, za co w 1991 r.
została uhonorowana medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.
Szczegółowe informacje na temat projektu, ścieżki i samego marszu można znaleźć
na naszej stronie internetowej – www.ksiazenice.net.pl – konkretnie na jej podstronie
www.straznicy-pamieci.ksiazenice.net.pl - poświęconej projektowi Strażnicy Pamięci.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania zarówno ze strony jak i ścieżki. Liczymy,
że tego typu inicjatywy rozpowszechnią się w naszej gminie.
Sołtys Szczejkowic Ryszard Bluszcz powiedział, że jest bardzo zadowolony,
że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 znalazła się kwota
przeznaczona na projekt budowy chodnika w Szczejkowicach i Czuchowie. Działania
te zostały podjęte w poprzedniej kadencji i cieszy się, że jest dobry zwyczaj
podtrzymywania tego. Podziękował za wykonany dwuślad na ulicy Poprzecznej
i boisko, które w tym roku zostało zrobione. A także za projekty, które jeszcze nie są
widoczne ale w przyszłym roku zostaną wykonane.
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Mieszkaniec ul. Błękitnej w Leszczynach Antoni Woźniak powiedział, że chciał
się odnieść do wypowiedzi Burmistrza, gdzie powiedział on, że dróg nieutwardzonych
w gminie jest 120 km. Z kolei w 2008 roku w piśmie podpisanym przez pana Wolnika
wychodzi, że jest 40 km nieutwardzonych dróg. Czyli od jakiegoś czasu gmina się
rozrosła. Jeżeli chodzi o remont ul. Błękitnej to w 2008 roku ZDiSK obliczył, że koszt
jego wyniesie między 450 a 500 tys. zł. Od tego czasu ceny chyba nie podrożały tak
bardzo. A ciągle jesteśmy odsyłani, że za rok, za dwa. Prosimy o dokładną datę
i wtedy nie będziemy pisać pism, przychodzić. Wypowiedział również swoje
zastrzeżenia co do pracy ZDiSKu na tym odcinku i doraźnych remontów.
Mieszkanka ul. Błękitnej w Leszczynach Grażyna Dyl dodała, że 15 lat temu, gdy
ludzie szli na przetarg mieli obiecane, że w najbliższych latach będzie robiona
i kanalizacja i droga. Do dziś drogi nie ma. Jest to poważny problem, ponieważ
ludzie brodzą w błocie.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że skala emocji przy każdej
następnej wypowiedzi będzie jeszcze większa. 16 listopada były wybory.
W demokracji nie jest tak, że wszyscy rządzą. Demokracja to sposób sprawowania
władzy, gdzie mieszkańcy głosują na swojego przedstawiciela. Tam, gdzie rządzą
wszyscy, tam jest anarchia. Jeżeli chodzi o rozbieżność w ilości dróg
nieutwardzonych to wyjaśnił, że na terenie gminy są drogi gminne, które gmina musi
utrzymywać i są drogi, których stan prawny jest nieuregulowany. Pełnomocnik we
wspomnianym piśmie przedstawił ilość dróg, które ma gmina w utrzymani. Natomiast
ta pozostałość to są drogi, których stan prawny jest nie do końca uregulowany, ale
i tak gmina je utrzymuje. Powiedział, że opinia na temat pracy ZDiSKu nie jest dla
niego wiążąca, ponieważ jedną wypowiedzią można przekreślić wszystko to, co jest
związane z budowaniem dobrego wizerunku tego przedsiębiorstwa. Powiedział
mieszkańcom, że doskonale wiedzą, że nie do końca na tej „ich” drodze jest zgoda.
I to w jakiś sposób odnosi się do tego, w jakiej atmosferze musi działać władza.
On już raz na temat ulicy Błękitnej się wypowiedział i nie chce tego dalej
komentować. Ponadto tutaj padła już taka idea, żeby o tym co robimy, decydowali
mieszkańcy. Żeby wskazywali te zadania, które według nich są najważniejsze.
Z perspektywy ul. Parkowej i urzędu nie zawsze można podjąć dobrą decyzję.
Dlatego wybór formuły ustalania zadań i ustalania kryteriów, jest to jedne
z najlepszych rozwiązań. Dodał, że na przełomie stycznia będziemy wiedzieć,
na którym miejscu, jeśli chodzi o kryterium kolejności, ul. Błękitna będzie robiona.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski pogratulował
wszystkim radnym mandatu zaufania jaki dostali od mieszkańców, pogratulował
również władzy wykonawczej. Widząc jednomyślność jaka panowała na dzisiejszej
sesji, z optymizmem patrzy na przyszłość tej gminy i najbliższe cztery lata.
Wracając do wypowiedzi radnego Marka Szczecha zapytał, czy jest możliwość
otrzymania wspomnianej publikacji na temat Książenic.
Radny Marek Szczech powiedział, że w tej chwili prowadzona jest dystrybucja tej
publikacji i jeżeli ktoś chce ją otrzymać może się do niego zgłosić.
Przewodniczący RM poinformował, że został przygotowany terminarz sesji na rok
2015 i zostanie on rozdany wszystkim radnym. Jest propozycja żeby komisje
branżowe odbywały się w tygodniu, w którym jest sesja, wg harmonogramu.
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Dodał, że Burmistrz jako Przewodniczący kapituły „Karolinka”, która obradowała
przed dzisiejszą sesją, chciałby przestawi jej uzgodnienia.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski poinformował, że zgodnie z regulaminem
Kapituła przyznała 5 wyróżnień. Wyróżnieni to:
1. Prof. dr hab. Andrzej Gamian,
2. Jadwiga Kowalska,
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowicach – 50 lecie istnienia,
4. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce –
25 lecie istnienia,
5. Katarzyna Grzegorzek.
Dodał, że była wyjątkowa zgoda jeśli chodzi o te kandydatury. 30 grudnia
na uroczystej sesji o godzinie 14 wyróżnienia zostaną przekazane.
Ponadto złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
Przewodniczący RM dodał, że kolejna sesja jest przewidziana na 30 grudnia, część
uroczysta karolinkowa będzie o godzinie 14, jednak jest propozycja aby część
roboczą rozpocząć już o godzinie 12:30. Musimy jeszcze uporządkować kilka spraw
związanych z budżetem.
Radny Waldemar Mitura po raz kolejny powiedział, że przydałyby się na sali
mikrofony stacjonarne.
Ad. 8
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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