Protokół Nr XXX/08
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 28 listopada 2008 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXX 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 Sesji brało udział 18 radnych, nieobecność
usprawiedliwili radni: Waldemar Mitura, Krzysztof Rak, Leszek Salamon.
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 w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta prosił o wycofanie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla terenu górniczego
„Dębieńsko 1” oraz w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz G i M może
samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2009 – 2010 na pokrycie wydatków
związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla terenu górniczego „Dębieńsko I”.
Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta wyjaśnił, że zgłosił wniosek o wycofanie
powyższego projektu z porządku obrady z uwagi na to, że gmina nie uzyskała ze strony podmiotu
zadowalających rozstrzygnięć, są dalej na etapie rozmów, chcą uzyskać pełne gwarancje które
dotyczą całej gminy, mieszkańców a także obszaru górniczego. Wprowadzenie do porządku
i dzisiaj wyprowadzenie tego projektu jest podyktowane przepisami prawnymi, jeżeli inwestor
składa wniosek dot. planu obszaru górniczego, Burmistrz jest zobowiązany ten wniosek
rozstrzygnąć kierując projekt pod obrady Rady. Dla gminy Czerwionka-Leszczyny jest to o tyle
ważne, że jesteśmy na etapie prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dzisiejsze wątpliwości dotyczą obszaru górniczego i oddziaływania tego obszaru. Z uwagi na to,
że na dziś nie wypracowano stanowiska, które zabezpieczałyby interesy gminy, wnioskuje
o wycofanie tego projektu z porządku obrad.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z dokonanymi zmianami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 24.10.2008 r. i 7.11.2008 r.
Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
Informacja o bieżącej korespondencji.

7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka
w G i M Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu 16.11. 2008 r.,
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dot. pokrycia kwoty
dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” w Gliwicach
przy ul. Kościuszki 25,
3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dot. pokrycia kwoty
dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające do Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori
„Bajtuś” w Rybniku ul. Ogrodowskiego 22 a,
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice dot. pokrycia kwoty
dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gliwicach przy
ul. Ossowskiego 8,
5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Knurów dot. pokrycia kwoty
dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki w Knurowie przy
ul. Sztygarskiej 4,
6) 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 na rok 2009, dla których organem prowadzącym, jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny”,
7) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do
realizacji projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych”, Priorytetu IX „Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie,
8) przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny
sp. z o.o. na lata 2009 – 2011”,
9) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-L-ny,
10) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
13) upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych,
14) upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dot. przyznawania uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
15) wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2009 roku,
16) wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących
w 2009 roku,
17) zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok.

8.
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Informacja nt. postępowania windykacyjnego prowadzonego przez ZGM przeciwko osobom
zalegającym w opłacie czynszu.

9.
10.
11.
12.

Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Zakończenie.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 24 października 2008 r. został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało
18 Radnych.
Protokół z sesji w dniu 7 listopada 2008 r. została przyjęta przy 16 głosach „za”,
2 „wstrzymujących”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
W trakcie sprawozdania Burmistrza miała miejsce prezentacja inwestycji, które udało się w 2008 r.
zrealizować są to:
1) sala gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 2,
2) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach,
3) termomodernizacja KS „23 Górnik” Czerwionka,
4) renowacja rowy R w Czerwionce.
Burmistrz G i M przedstawił również wyniki wyborów w jednostkach pomocniczych gminy,
pogratulował wszystkim wybranym na nową kadencję 2008 – 2012, życząc dobrej współpracy.
Przewodniczący Rady w imieniu radnych i mieszkańców wyraził zadowolenie z wykonanych
inwestycji. Podziękował Burmistrzowi i pracownikom, którzy działali aby te inwestycje wykonać.
Warto podkreślić, że na realizację tych zadań 60% stanowią kwoty pozyskane z zewnątrz.
Burmistrz G i M stwierdził, że jesteśmy w czasie odbudowy społeczeństwa obywatelskiego,
ilość mieszkańców na zebraniach wyborczych i ich atmosfera powoduje, że następuje odbudowa
zaufania z czego jest bardzo zadowolony.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz, poinformował, iż na
posiedzenie Komisji, które odbyło się 25 listopada br.
omówiono wyniki kontroli
w Przedszkolach Nr 1 i Nr 6 oraz przyjęto arkusz kontrolny dla kontroli w ZDiSK i ZGM.
Następnie przedstawił do przegłosowania Radzie wnioski pokontrolne z kontroli w w/w
przedszkolach:
1. Doprowadzić dokumentację budynku Przedszkola Nr 6 „Pod Jarzębiną” do stanu
wymaganego przepisami prawa budowlanego – przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 18
Radnych.
2. Rozwiązać sprawę parkowania na drodze pożarowej przy Przedszkolu Nr 6, doraźnie
poprzez egzekwowanie zakazu parkowania
i długofalowo poprzez wskazanie lub
utworzenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych – przyjęto „jednogłośnie” głosowało 18 Radnych.
3. Podjąć działania mające na celu nowelizację Uchwały Nr II/9/2000 w sprawie odpłatności
za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia przez pracowników
– przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
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4. Dokonać w Przedszkolu Nr 1 „Promyczek” przeglądu pod względem prawnym, umów
zawartych z podmiotami obcymi na korzystanie z pomieszczeń w budynku przedszkola
– przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący radny Marek
Paluch poinformował, iż na posiedzenie Komisji, które odbyło się 24 listopada br. omówiono
projekty uchwał na sesję. Po zapoznaniu się z informacją dot. wprowadzenia nowych zakazów na
terenie Parku Krajobrazowego Komisja wnioskowała o ponowne rozpatrzenie granic Parku
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, tak aby teren Parku nie
ograniczał inwestycji i rozwoju gospodarczego gminy.
3)
Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący
radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 24 listopada br. Komisja zgłosiła następujące
wnioski:
1) przeanalizować możliwość szerszego wykorzystania elektronicznego systemu obsługi
klienta na krytej pływalni, pod kątem możliwości automatycznego ściągania należności
z karnetu za przekroczenie 1 godziny (w celem wyeliminowania wystawiania paragonów
za dodatkowe minuty),
2) przeanalizować
racjonalność
ekonomiczną
funkcjonowania
krytej
pływalni
w niektóre dni świąteczne,
3) zgłoszono kandydaturę Stanisława Pysznego do wyróżnienia „Karolinka”.
4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 26 listopada br. Zapoznano się z projektami uchwał branżowych
na sesję, podjęto następujące wnioski:
1. Wprowadzić do WPI środki na projekt i realizację nowego skrzydła budynku Zespołu
Szkół Nr 1 w Leszczynach.
2. Dokonać sprawdzenia dokumentacji z przeglądów budowlanych starych budynków
placówek oświatowych.
3. Przygotować na jedną z sesji grudniowych projekt uchwały zmieniający najniższe
wynagrodzenie i wartość punktu dla pracowników obsługi placówek oświatowych.
4. Dokonać przeglądu aktualności umów najmu we wszystkich placówkach oświatowych.
5. Zgłoszono kandydaturę Stanisława Pysznego do wyróżnienia „Karolinka”.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący radny
Grzegorz Płonka poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się 24 listopada br.
Komisja szczegółowo zapoznała się z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny
sp. z o.o. na lata 2009 – 2011”. Komisja zobowiązała również Dyrektora ZD i SK do wytypowania
dróg, które mają startować do projektów na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Przewodniczący
Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 listopada br.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej do których nie
zgłoszono uwag. W sprawach bieżących podjęto wniosek o określenie regulacji prawnych dot.
handlu obwoźnego oraz wyznaczenie miejsc takiego handlu na terenie gminy i miasta raz po raz
kolejny poruszono problem dot. składowania odpadów przez
działkowców. Z-ca Komendanta
Straży Miejskiej poinformował, że po interwencji Straży Ogrody działkowe zawarły umowę
bezpośrednio z przewoźnikiem.
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7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami –
Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
25 listopada br. Na posiedzeniu omówiono projekty uchwał w zakresie dot. branżowo Komisji.
Zapoznano się z informacją na temat działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Czerwionce-Leszczynach, którą przedstawił Kierownik Andrzej Pielorz.
Ściągalność składek członkowskich za 10 m-cy wynosiła 73%. Wykonano prace polegające na
konserwacji rowów na łączną długość 11km 600m oraz likwidacji wybić na łącznej powierzchni
144 ha - na kwotę 143.789 zł., w tym 80 tys. zł. stanowią środki z dotacji z budżetu gminy,
60 tys. zł. składki członkowskie, 4.700 zł. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.
W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z informacją Naczelników Wydziału Urbanistyki
i Wydziału Ekologii dot. projektu rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, które wprowadza szereg
zakazów obowiązujących na terenie Parku.
8)
Komisja Budżetu i Finansów –Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 listopada br. Na posiedzeniu omówiono
projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, tj. zmiany w budżecie
gminy i miasta na 2008 r. oraz projekty uchwał wprowadzające nowe stawki podatkowe w 2009
roku, które pozytywnie zaopiniowano .
10) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący radny
Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 19 listopada br. członkowie Klubu
omówili materiały na dzisiejszą sesję Rady. Klub zgłosił wniosek do Burmistrza o wystąpienie do
Wojewody Śląskiego o zmianę granic Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich”, tak aby wyłączyć tereny przewidywane do rozwoju.
Wstępnie omówiono założenia do projektu budżetu na 2009 rok.
11) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący radny Adam Kapias
poinformował, że członkowie Klubu na spotkaniu w dniu 27 listopada br. zajęli się problematyką
dotyczącą projektów uchwał na sesję, dłuższą dyskusję wywołały zmiany w budżecie oraz stawki
podatków, w wyniku której nie podjęto konkretnych wniosków. Proponowane stawki szczególnie
w zakresie podatku od środków transportowych muszą uwzględniać dochody które z tego tytułu
będą wpływać do kasy gminy. Podwyżka szczególnie w tym zakresie wydaje się być dosyć duża
biorąc pod uwagę to, że na terenie naszej gminy zarejestrowane są duże podmioty, ale konkretnego
wniosku nie zgłoszono.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach z przebiegu wyborów
członków Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka oraz protokół z posiedzenia Miejskiej Komisji
Wyborczej,
2) wniosek Burmistrza o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla terenu górniczego „Dębieńsko 1” oraz w sprawie określenia
wysokości sumy do której Burmistrz G i M może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe
w latach 2009 – 2010 na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla terenu górniczego
„Dębieńsko I”,
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3) pismo Burmistrza Gminy i Miasta o poszerzenie zmian ujętych w projekcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie odczytywać treści
projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
1) Irena Woźnica Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej przed podjęciem uchwały
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Członków Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2008 r.
przedstawiła sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach z przebiegu
wyborów członków Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka oraz protokół z posiedzenia Miejskiej
Komisji Wyborczej.
Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Członków Rady Dzielnicy
Czerwionka Karolinka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu
16 listopada 2008 r., uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/300/08 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Członków Rady Dzielnicy
Czerwionka Karolinka w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny przeprowadzonych w dniu
16 listopada 2008 r., została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice
dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” w Gliwicach
przy ul. Kościuszki 25, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/301/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Gliwice dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka”
w Gliwicach przy ul. Kościuszki 25, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik
dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny uczęszczające do Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola
Montessori „Bajtuś” w Rybniku ul. Ogrodowskiego 22 a, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/302/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Rybnik dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego
Przedszkola Montessori „Bajtuś” w Rybniku ul. Ogrodowskiego 22 a, została podjęta
„jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice
dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gliwicach przy
ul. Ossowskiego 8, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/303/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
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Gliwice dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”
w Gliwicach przy ul. Ossowskiego 8, została podjęta
„jednogłośnie” - głosowało
18 Radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Knurów dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki
w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/304/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Knurów dot. pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki
w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
6) Do projektu 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 na rok 2009, dla których organem prowadzącym, jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/305/08 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 na rok 2009, dla których organem prowadzącym, jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
7) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu
na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych”, Priorytetu IX „Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie.
Ewa Kluczniok Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w treści projektu wkradł się
błąd techniczny, który nie ma wpływu na istotę uchwały tj. w paragrafie 2 powinien być zapis
„Powiatowy Rybnickiemu” a nie „Starostwu Powiatowemu”.
Powyższa poprawka została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
Uchwała Nr XXX/306/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu
na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych”, Priorytetu IX „Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18
Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK CzerwionkaLeszczyny sp. z o.o. na lata 2009 – 2011”, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/307/08 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
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urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK CzerwionkaLeszczyny sp. z o.o. na lata 2009 – 2011”, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18
Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/308/08 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/309/08 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/310/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej, została podjęta 14 głosami „za”, 4 „wstrzymującymi”.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/311/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/312/08 w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, została podjęta „jednogłośnie” głosowało 18 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dot. przyznawania uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/313/08 w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Czerwionce-Leszczynach
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dot. przyznawania
uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, została podjęta „jednogłośnie” głosowało 18 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz
formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 roku, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/314/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz
formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 roku, została podjęta „jednogłośnie” głosowało 18 Radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
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zwolnień obowiązujących w 2009 roku, uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/315/08 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień obowiązujących w 2009 roku, została podjęta 16 głosami „za”,
2 „wstrzymującymi”.
17) Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok,
uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XXX/316/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok,
została podjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
Ad 8
Informacja nt. postępowania windykacyjnego prowadzonego przez ZGM przeciwko osobom
zalegającym w opłacie czynszu – przedstawił Marian Uherek Dyrektor ZGM.
Poinformował, że sprawa ściągalności czynszów jest jednym z najważniejszych problemów ZGM.
Przyjmuje się średnio, że taka ściągalność czynszu w mieszkaniach komunalnych powinna
wynosić 90-95%. O ile spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele prywatni mają możliwości
pozbywania się lokatorów, gmina takich możliwości nie ma, gmina musi każdemu zapewnić dach
nad głową nawet tym o których wiadomo, że nigdy tego czynszu nie zapłacą. W naszej gminie
ściągalność w 2007 r. roku była na poziomie 79,04%, w związku z tym podjęto następujące
działania – powołano odrębną komórkę tj. służbę windykacyjną, przygotowano procedurę pod
nazwą instrukcja windykacyjna oraz została wynajęta wstępnie na 9 m-cy kancelaria prawnicza,
która to wszystko prowadzi. Mieszkanie nie jest zwykłym towarem, jest towarem chronionym
przez specjalną ustawę i nie można zrobić tak, że ktoś nie płaci czynszu i na drugi dzień to
mieszkanie można mu zabrać. Procedura jest bardzo skomplikowana, w zasadzie windykację
można dopiero rozpocząć po półrocznym okresie niepłacenia czynszu. Jeżeli nastąpi już eksmisja
to trzeba temu lokatorowi dać co najmniej lokal zastępczy.
Następnie przedstawił prezentację w zakresie postępowania windykacyjnego prowadzonego przez
ZGM przeciwko osobom zalegającym w opłacie czynszu.
Ad. 9
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie pisemnej
(zał. do protokołu).
Ad. 10, 11
Radny Hubert Piecha
1. Prosił o interwencję w sprawie fatalnego stanu drogi dojazdowej do tzw. Podgrabiny
w Stanowicach (w związku z budową autostrady stan drogi w niektóre dni uniemożliwia
dojazd mieszkańców do pracy i szkoły).
2. Zwrócił się o obcięcie konarów drzew rosnących przy ul. Żorskiej w Stanowicach, które
opierają się o przewody elektryczne.
3. Podziękował Burmistrzowi za udział w Zebraniu Wyborczym w Stanowicach.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił się do Komisji i ich Przewodniczących o wydanie na
posiedzeniach opinii do projektu budżetu i przekazanie ich Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Grzegorz Płonka – zwrócił uwagę na pewien fakt, który zaistniał a chodzi
o nieprawidłowe podawanie informacji naszemu społeczeństwu przez niektórych radnych,
szczególnie w tak gorącym okresie jakim były wybory do rad dzielnic. Na przykład do Rady
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Dzielnicy Leszczyny Osiedle – wmawiano ludziom, że nic w Leszczynach się nie dzieje i nie
będzie działo przez najbliższe kilka lat, tłumaczono mieszkańcom z czyjej to przyczyny, których
było wiele, głównie związanych ze złą pracą Urzędu.
Dlatego podjął decyzję o kandydowaniu do Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle i dzisiaj będąc już
wybrany do tej Rady, wręcz odwrotnie chciałby podziękować Burmistrzowi i wszystkim
urzędnikom, którzy ciężko pracują na wizerunek całej naszej miejscowości wraz z dzielnicą
z której się wywodzi. Podał mieszkańcom Leszczyn tylko 3 przykłady: sala gimnastyczna przy
Gimnazjum Nr 2, wyremontowane dachy budynków komunalnych oraz inne remonty np. remonty
śmietników, wymiany awaryjne okien i tu szczególnie chciałby podziękować Dyrektorowi ZGM
Marianowi Uherkowi za wkład pracy; i trzeci przykład decyzja o rozbudowie ZS Nr 1
w Leszczynach Starych. Zwrócił uwagę na to, że wielu radnych potrafi krytykować ale nie potrafi
podziękować.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę, że jest 4 radnych z Leszczyn Osiedla i chciałby
aby uściślić o których chodzi.
Radny Grzegorz Płonka stwierdził, że mieszkańcy prosili aby nie podawać nazwisk.
Radny Albin Szweda
1. Ponownie zwrócił się o wystąpienie 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.
2. Prosił o podanie informacji nt. wykonawcy odśnieżania w danych miejscowościach
w ramach prowadzenia „akcji zima”.
Radny Marek Paluch
Zwrócił się o podjęcie działań mających na celu likwidację podwójnej dopłaty do przesyłu ciepła,
którą mieszkańcy budynku Ratusza w Czerwionce płacą do MEGAWAT-u i PEC-u.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że były prowadzone i będą nadal rozmowy
z PEC i MEGAWAT, ale jest tu rozgrywka między tymi dwoma podmiotami.
Radny Arkadiusz Adamczyk odniósł się do wypowiedzi radnego Płonki – nie wie co chciał
osiągnąć swoją wypowiedzią ale sformułowanie, że radni z Leszczyn uważają, iż w Leszczynach
nic się nie dzieje jest dla niego obraźliwe, jest w pełni świadomy tego jak gmina dużo
w Leszczynach inwestuje i w rozmowach z mieszkańcami stara się to podkreślać. Działanie takie
które pokazuje radny Płonka byłoby pokazaniem własnej nieudolności ze strony radnego.
Radny Bogdan Knopik
1. Zwrócił się o interwencję w firmie budującej autostradę aby przed okresem zimowym
został otwarty przejazd pod mostem w Dębieńsku (pierwszy atak zimy pokazał, że podjazd
przez autostradę, gdzie obecnie odbywa się ruch jest dość trudny w przypadku śliskiej
nawierzchni).
2. Prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym, poprzez odpowiednie służby w sprawach:
- usunięcia rozległej kałuży na ul. Odrodzenia na wysokości budynku poczty w dzielnicy
Dębieńsko – woda zalegająca na ulicy stwarza niebezpieczeństwa wypadku drogowego
i zalewa okoliczne piwnice,
- usunięcie zalewiska na ul. Przemysłowej, na ul. Kołłątaja gdzie mieści się Gimnazjum
Nr 6,
- usunięcie zalewiska na ul. Przemysłowej, na wysokości posesji p. Kij obok Koksowni
Dębieńsko,
- usunięcie awarii kolektora odprowadzającego wodę deszczową z ul. Odrodzenia – droga
boczna ul. Odrodzenia na wysokości posesji p. Bartoszek nr 45.
3. Zwrócił się o interwencję w ZDiSK w sprawie wyczyszczenia studzienki na skrzyżowaniu
przy Koksowni Dębieńsko.
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Radny Grzegorz Płonka dodał, że nie mówił o wszystkich radnych z Leszczyn ale
o poszczególnych, jak również odniósł się do jednego z wydań „Głosu Wspólnoty” gdzie wyraźnie
pisano, że w Leszczynach nic się nie dzieje. Ewidentnie widać tu, że informacje które trafiają do
mieszkańców nie podają całej prawdy.
Radna Bogdan Knopik zwrócił uwagę na zapis artykułu w Kurierze gdzie pisze, że budowa sali
gimnastycznej była od kilku lat tematem spornym w trakcie comiesięcznych posiedzeń Rady
Miejskiej. Uważa, że jeżeli chodzi o budowę sal to jest program realizowany już prawie trzy
kadencje, nie przypomina sobie aby były jakieś spory. Wszyscy zgodnie głosowali za tym.
Burmistrz G i M stwierdził, że jeżeli dostrzega się dziurę w drodze a nie dostrzega się
inwestycji, to czy to jest słuszne. Wszystkie inwestycje, które są w tej gminie to jest efekt pracy
wszystkich radnych, albo poprzez głosowanie na „tak”, albo poprzez głosowanie na „nie”.
Ci którzy głosują na „tak” mają prawo szczycić się z tego i mówić „to jest moja zasługa”,
natomiast ci którzy krytykują mają prawo do krytykowania natomiast w mniejszym stopniu mają
prawo do tego, żeby się z tego szczycić. Zbliża się przyjęcie budżetu, jest to czas kiedy wybiera
się zadania, które nie mogą podzielić ale muszą połączyć. Apelował aby budżet, który jest
budżetem możliwości a nie potrzeb, połączył wszystkich. Radny jest wyrazicielem woli
mieszkańców, przed nimi będzie się rozliczać z drugiej strony musi być jednak świadomy, że jest
organem uchwałodawczym i musi reprezentować interes całej gminy. Jeżeli chodzi o artykuły
w prasie, to jeżeli nie ma cytatów to wypowiedzi nie są autoryzowane i takie uwagi należy
kierować do dziennikarzy.
Następnie poruszył sprawę dot. przygotowań do prowadzenia „akcji zima”.
Radny Andrzej Jarmundowicz wrócił do wypowiedzi radnego Płonki – radnych z Leszczyn jest
nie 4 a 5, tym piątym jest Leszek Salamon. Przed chwilą przeprowadzono dowód, że z tej grupy
jest ktoś podejrzany. Nie ma zamiaru udowadniać, że wyłącza się z tej grupy podejrzeń tylko takie
wystąpienia z niesprecyzowanymi osobami których to dotyczy, to jest duży nietakt. Jeżeli wśród
tych którzy na tej sali są, są ci do których nie ma radny zastrzeżeń to prosił aby to powiedzieć. Nie
powinno mówić się na temat kogoś kto nie jest obecny na sali. Zwrócił się do radnego aby na
przyszłość przy następnym wystąpieniu miał jakieś rekwizyty, to byłoby bardziej prawomocne.
Pan Alojzy Stawinoga pytał czy gmina dopłaca do likwidacji azbestu.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza poinformował, że są środki w GFOŚIGW na likwidację
azbestu i jest to realizowane.
Radny Henryk Dyrbuś
Zwrócił się do administratora drogi Rybnik – Katowice celem wyznaczenia terminu spotkania przy
posesji nr 34 w celu rozwiązania problemu zabudowy ekranu, gdyż w czasie zimy błoto
pośniegowe powoduje trwałe zniszczenie elewacji i okien budynku oraz rozwiązania problemów
zgłaszanych na Zebraniu Wiejskim związanych z w/w drogą.
Radny Józef Szczekała
1. Na ul. Jana Pawła II, na wysokości Przedszkola Nr 10 – zatkana jest kanalizacja
deszczowa, robi się małe bajorko szczególnie po opadach deszczu i przy topnieniu śniegu.
Prosił właściwe służby o udrożnienie studzienki i odbudowę zapadniętej studzienki.
2. Rozwiązać problem bezpieczeństwa w tym rejonie, prosił o rozważenie możliwości
wybudowania zatoczki po prawej stronie ulicy, która zwiększyć możliwości parkowania
samochodów.
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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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