Protokół Nr V/15
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 30 stycznia 2015 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia V sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał wszystkich:
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Radnych, Pełnomocnika Burmistrza, Sekretarza,
Skarbnika, pracowników Urzędu, przedstawicieli mediów, Przewodniczących Rad
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, gości. (listy obecności stanowią załącznik
do protokołu).
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 20 radnych. W sesji brało udział 19 radnych, nieobecna
była radna Izabela Tesluk.
Przewodniczący RM powitał przedstawicieli związków zawodowych ratowników
KWK Makoszowy - Sośnica Pana Eugeniusza Kuchta oraz Pana Mariusza Nowaka,
którzy poprosili o udział w sesji. Następnie oddał im głos.
Pan Eugeniusz Kuchta podziękował Burmistrzowi GiM, Panu Wiesławowi
Janiszewskiemu za wsparcie protestujących górników, którzy walczyli o zachowanie
miejsc pracy na Śląsku. Protestująca załoga dostała wsparcie w postaci wyżywienia.
W imieniu całej braci górniczej przekazał na ręce Burmistrza podziękowania oraz
figurkę św. Barbary.
Burmistrz GiM powiedział, że odebrał w trakcie strajku dwa telefony z informacją,
że górnicy są pod ziemią i strajkują oraz z prośbą o pomoc żywnościową. W związku
z tym odpowiedzieliśmy na tą prośbę. Przy tej okazji odnieśliśmy się do roku 2000,
gdy być może nie z taką determinacją jaką należało, broniliśmy naszej kopalni.
Podziękował górnikom za przybycie i podkreślił, że na samorządowców zawsze
można liczyć. Dodał, że sejmik województwa śląskiego jednogłośnie przyjął
deklarację, w której bronił interesu górników. Solidaryzujemy się z tym, wszystkim co
jest związane z obroną miejsc pracy. Podziękował wszystkim tym, którzy walczą
o Śląsk.
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że dzisiaj przypadają urodziny
radnego Ryszarda Jonderko i w związku z tym, w imieniu wszystkich radnych, złożył
mu najserdeczniejsze życzenia oraz przekazał kwiaty.
Przewodniczący RM Bernard Strzoda na wniosek Burmistrza GiM poprosił
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
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1) uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/633/14 z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie –
głosowało 19 radnych.
Poprosił również o dokonanie autopoprawek w następujących projektach uchwał:
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Następnie zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad punkt dotyczący
przedstawienia informacji na temat wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla
kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”.
Informację tą przedstawią przedstawiciele NWR Karbonia.
W/w Punkt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało
19 radnych
Byłby to punkt 6a w porządku obrad na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Ad. 2
1) Protokół z sesji w dniu 18 grudnia 2014 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz
przed sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr III/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
18 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
2) Protokół z sesji w dniu 30 grudnia 2014 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz
przed sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
18 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 8 grudnia 2014 roku
do 30 stycznia 2015 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Bogdan Knopik zapytał czy w związku zakończeniem rewitalizacji osiedla
familoków, zostanie rozwiązany również problem tych budynków, które stanowią
wspólnoty mieszkaniowe, gdyż nie mogły być one w tym projekcie ujęte.
Burmistrz GiM odpowiedział, że środki które otrzymujemy możemy przeznaczyć na
obszar, który jest własnością gminy. Utrzymanie familoków jest bardzo drogie, gdyż
nic nie może się wydarzyć bez zgody konserwatora. Wokół wspólnot chcemy
realizować te zadania, które są możliwe, na zasadzie umów użyczenia. Przy czym w
obszarze środków zewnętrznych na lata 2014-2020 są środki na rewitalizację
budynków, a także na zmianę źródeł ogrzewania. Zobaczymy co będzie można
pozyskać. Trzeba zaznaczyć, że oprócz rewitalizacji twardej, była realizowana
również rewitalizacja społeczna, którą w dalszym ciągu jest zainteresowanie.

2

Radny Jerzy Kapszewicz ustosunkował się do sprawozdania Burmistrza i podkreślił
sprawę komunikacji. Powiedział, że chyba wszyscy mamy świadomość,
że komunikacja to parcie do przodu i mamy praktycznie rok na podjęcie w tym
temacie działań.
Burmistrz GiM powiedział, że zasygnalizował ten problem z troską o to, jak ta
komunikacja będzie wyglądała. Decyzje będą podejmowane wspólnie. Musimy
wypracować czy dalej MZK, czy jakiś rodzaj alternatywy.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 27 stycznia. Na posiedzeniu Komisji zostały
omówione materiały na sesję. Ponadto zajęto się planem pracy Komisji na
bieżącą kadencję, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na następnym
posiedzeniu.
Dodał, że zmienił się termin spotkań Komisji. Posiedzenie Komisji będzie się
odbywało zawsze w środy po Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 16:30.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
26 stycznia br.
Na posiedzeniu Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości gruntowych, które zaopiniowano pozytywnie.
Przedstawiłam propozycję planu pracy Komisji na okres kadencji Rady Miejskiej,
którą zaakceptowali członkowie Komisji.
W sprawach bieżących omówiono tematy dotyczące:
 organizowanego konkursu dla podmiotów wspierających w 2014 roku
organizacje pozarządowe (zgłoszenia dokonywały organizacje pozarządowe
do 26 stycznia br.),
 złożonych wniosków do konkursu dotacyjnego,
 zgłoszenia gminy do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd
Marszałkowski, na obiekt towarzyszący świętu zabytków przemysłowych Industriada w edycji 2015 roku. Zgłoszenie dotyczy osiedla Familoków,
 organizacji w okresie świąteczno-noworocznym licznych koncertów
kolędowych promujących zespoły i chóry gminne,
 zaproszenia Orkiestry Dętej „Dębieńsko” i Mażoretek do udziału w festiwalu
w Niceii.
W związku z przekazaniem Komisji przez Przewodniczącego Rady pisma
Burmistrza w sprawie wyłonienia kandydata do prac w Gminnej Radzie
Działalności Pożytku Publicznego, Komisja przyjęła kandydaturę radnej Jolanty
Szejka na przedstawiciela Rady Miejskiej do prac w tejże Radzie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 27 stycznia br.
Na posiedzeniu omówiono branżowy projekt uchwały na dzisiejszą sesję Rady
Miejskiej, który zaopiniowano pozytywnie.
Następnie omówiono plan pracy Komisji na bieżącą kadencję.
W sprawach bieżących radni zostali poinformowani o toczącym się
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz
metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”.
Omówiono również problem osób bezdomnych w okresie zimowym oraz osób
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starszych.
Komisja postanowiła zorganizować spotkanie z przedstawicielami NZOZ w celu
wypracowania procedur współpracy pomiędzy nimi a OPS.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków. Na tym posiedzenie Komisji
zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna
Stefania Szyp
poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się
28 stycznia 2014 roku. Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz
materiałami na sesję, członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali trzy projekty
uchwał w sprawie:
 zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących
jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielonej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 37 w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13.
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano plan pracy Komisji w kadencji
2014-2018.
Przewodnicząca poinformowała, że wybrano ją na przedstawicielkę Rady
Miejskiej w zespole do spraw stypendiów sportowych oraz radnego Grzegorza
Wolnego na przedstawiciela Rady Miejskiej w Gminnej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny.
Przekazała informację dotyczące oferty kulturalnej „Ferie z MOKiem” oraz „Ferie
z MOSiRem”. Przedstawiono harmonogram zajęć członków UTW w kolejnym
semestrze nauki.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
26 stycznia.
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję
Rady Miejskiej, do których uwag nie wniesiono.
Następnie Komisja omówiła Plan Pracy na bieżąca kadencję, który został
przyjęty jednogłośnie.
W sprawach bieżących Przewodniczący przedstawił pismo mieszkańców ulicy
Cichej z dzielnicy Dębieńsko w sprawie dalszego remontu ich drogi. Następnie
Komisja omówiła problem oświetlenia w sołectwach i dzielnicach, odśnieżania
chodników, a także problem ustawienia znaków na drogach lokalnych,
ograniczających poruszanie się samochodów o większym tonażu,
co uniemożliwia np. dowożenia opału, materiałów budowlanych itp.
do
prywatnych domów.
Komisja podjęła jednogłośnie wniosek aby na następne posiedzenie tj. 23 lutego
o godzinie 15:00 zaprosić Przewodniczącą Komisji Drogownictwa, Transportu,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Rybniku panią Irenę
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6.

7.

Woźnica oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Bernarda Simona.
Poinformował, że zmieniła się godzina posiedzeń Komisji GKIŁP z 16:30
na 15:00.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący
Komisji
radny Waldemar
Mitura
poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 27 stycznia 2015 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych
w porządku obrad.
Komendant Komisariatu Policji przedstawił Informację o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
działalności komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w roku 2014.
Po czym odpowiedział na liczne pytania ze strony radnych. Przedstawiciel Policji
będzie obecny na comiesięcznych posiedzeniach Komisji.
Omówiono plan pracy Komisji w kadencji 2014-2018, który został przyjęty
jednogłośnie.
W sprawach bieżący Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz zwrócił
uwagę na plagę kradzieży i włamań do domów prywatnych. Stwierdził,
że należałoby się pochylić nad planem oświetlenia. Padły uwagi, że być może
lepszy byłby monitoring w niektórych rejonach gminy
Komisja podjęła jednogłośnie wniosek Sołtysa ze Szczejkowic aby wykonać
oświetlenie w newralgicznych punktach w Szczejkowicach tj. Osiedle Hajduki
Okrężna oraz ulica Poprzeczna 13-15.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle Artur Szwed zapytał czy
temat podjęty przez Komisję w poprzedniej kadencji, dotyczący bezpieczeństwa
przy Biedronce będzie kontynuowany. Zapytał również czy będzie realizowany
wniosek o przejście dla pieszych z ulicy Dworcowej na Ks. Pojdy.
Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja się tym zajmie.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, Przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 26 stycznia br. Omówiono branżowe projekty uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Miejskiej, do których nie wniesiono uwag.
W sprawach bieżących Komisja poruszyła problem zanieczyszczania okolicy
przez domowe zwierzęta, zwrócono uwagę na fakt, że właściciele nie sprzątają
po swoich pupilach. W związku z tym Komisja podjęła wniosek, aby zwrócić się
do Straży Miejskiej o to, by była wyczulona na takie postępowanie. Ponadto
radni zdecydowali by pilotażowo zamontować w dwóch miejscach w gminie
(Czerwionka oraz Leszczyny) kosze na odchody wraz z woreczkami i łapkami.
Następnie przewodniczący poinformował o procedurach związanych
ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt.
Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia pani Cecylia Grzybek poinformowała,
że na wniosek przedstawicieli NWR Karbonia, toczy się postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”. Następnie udzieliła
szerokich wyjaśnień w tym temacie.
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Pani Elżbieta Student
wyjaśniła, że od 1 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. W związku z tym należy zmienić uchwały

5

8.

dotyczące spraw związanych z gospodarowaniem odpadami.
Przewodniczący poinformował, iż w Biurze Rady znajduje się streszczenie
dokumentu „Stan środowiska w Województwie Śląskim w 2013 roku”, dotyczące
obszaru Czerwionka-Leszczyny. Chętnych prosi o zapoznanie się z nim.
Komisja podjęła również wniosek aby zwrócić się do Wydziału Edukacji
o przygotowanie informacji na temat Programu Czynnej Ochrony Przyrody
w Lasach Nadleśnictwa Rybnik. Tj. ile palcówek bierze udział w Programie,
kto zgłosił chęć udziału i jaki koszt Programu był w 2014 roku i jaki będzie w tym
roku.
Poinformował, że zmieniła się godzina posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska
z 15:00 na 16:30.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 28 stycznia br.
Skarbnik G i M omówił projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- emisji obligacji komunalnych,
Dyskusję wzbudziła sprawa realizacji zadań w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z tym, iż zadania zgłoszone przez
Powiat, które współfinansować miała gmina tj.
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Zabrzańskiej w CzerwionceLeszczynach,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Czerwionce Leszczynach,
nie znalazły się wśród zadań zakwalifikowanych na 2015 r., ponieważ zajęły
dalsze miejsca na liście rankingowej proponuje się uwolnić zaplanowane
budżecie środki na ten cel. Jeżeli pojawi się możliwość realizacji tych dróg,
trzeba będzie w ciągu roku poszukać dodatkowych środków w budżecie.
Omówiono również celowość realizacji budowy drogi w Stanowicach.
Po dyskusji Komisja zaopiniowała w/w projekty uchwał pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał Komisja nie wniosła uwag.
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy Komisji na okres
kadencji Rady Miejskiej, propozycja została przyjęta pozytywnie.
W sprawach bieżących Burmistrz Wiesław Janiszewski poinformował,
że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego są
zabezpieczone środki w kwocie ponad 80 mln zł na realizację drogi 925 od
Rudy Śląskiej do Rybnika. Jest więc realna szansa, że w niedalekiej przyszłości
ta droga zostanie wykonana.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.

Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) pismo mieszkańców ul. Cichej w Dębieńsku dotyczące remontu pozostałego
odcinka drogi. Pismo to zostało skierowane do omówienia na Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,
2) pismo Burmistrza w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej
do prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Z informacji przedstawionych przez Przewodniczące Komisji Działalności
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Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
do których skierowałem sprawę, na przedstawicieli zaproponowano radną
Jolantę Szejka i radnego Grzegorza Wolnego. Do w/w kandydatur uwag nie
zgłoszono.
Kandydatury radnej Jolanty Szejki oraz radnego Grzegorza Wolnego na
przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały
przyjęte jednogłośnie 17 głosami „za” i 2 glosami „wstrzymującymi”– głosowało
19 radnych.
3) pismo Burmistrza w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do
Zespołu ds. Stypendiów Sportowych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, do
której skierowałem to pismo zaproponowała kandydaturę radnej Stefanii
Szyp. Uwag do w/w kandydatury nie zgłoszono.
Kandydatura radnej Stefanii Szyp do prac w Zespole do spraw Stypendiów
Sportowych została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało
19 radnych.
4) Uchwały V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu
budżetowego oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Obydwie
opinie RIO są pozytywne.
5) pismo w sprawie skargi nauczycieli na dyrektora SP Nr 8, w związku
z przekazaniem do rozpatrzenia części skargi i podniesionych w niej zarzutów
do Kuratorium Oświaty w Katowicach, rozpatrywanie przedmiotowej skargi
nastąpi po uzyskania informacji z Kuratorium. Taka informacja została
przesłana do wnioskodawców, jak również do dyrektora szkoły.
6) pismo Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku
sesji dodatkowej uchwały.
7) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów
uchwał w sprawie:
 zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych
przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez
osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości
wykorzystania udzielonej dotacji,
 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto CzerwionkaLeszczyny,
8) zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu w Rybniku na IV edycję
Turnieju Siatkówki Radnych Gmin Powiatu Rybnickiego o Puchar Starosty.
Turniej odbędzie się 7 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Czernicy.
Do 16 lutego należy zgłosić udział w Turnieju.
Proszę radnych do 13 lutego zgłaszać chęć uczestnictwa w Turnieju do Biura
Rady. W ubiegłym roku niestety zgłosił się tylko 1 radny.
Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
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Ad.6
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 19 głosach „za”- głosowało 19 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/55/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” głosowało 19 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/56/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” głosowało 19 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr V/57/15 w sprawie emisji obligacji komunalnych,, została przyjęta
jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2015 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/58/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2015 roku, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
5)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie
ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla
niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi,
prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/59/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie
będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź
fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, została
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
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6)

Do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, radny Józef Szczekała zaproponował, aby
dodać kryterium zamieszkania dziecka, a umiejscowienie przedszkola,
ponieważ może się zdarzyć sytuacja, że dziecko dowożone może mieć tyle
samo punktów ile dziecko, które mieszka w obrębie danego przedszkola,
a takie dziecko powinno mieć pierwszeństwo, ponieważ nie wszyscy rodzice
mają możliwość dowozić dzieci.
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że możemy to brać po uwagę,
jednak nie możemy tego sformalizować, ponieważ nie ma takiego pojęcia jak
rejonizacja. W związku z tym takiego zapisu formalnie, prawnie nie możemy
umieścić. Będziemy uczulać na to dyrektorów. Więcej uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr V/60/15 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami
19 radnych.
7)

liczbą punktów
oraz oddziałów
Gminę i Miasto
„za” - głosowało

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielonej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających
do Publicznego Przedszkola nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 13, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielonej na dzieci
mieszkańców
Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny
uczęszczających
do Publicznego Przedszkola nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, została
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
8)

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr V/62/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części
nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie
19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/63/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr V/64/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/66/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
13) Do projektu
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/633/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na
drogach powiatowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/67/15 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/633/14
z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
Ad. 6 a
Przewodniczący RM powitał przedstawicieli NWR Karbonia i poprosił
o przedstawienie informacji na temat poczynionych działań w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża
„Dębieńsko 1”.
Wiceprezes NWR Karbonia Adam Dziwoki powiedział, że całemu projektowi
szefuje William J. Schloemer, a on próbuje scalić te wszystkie pomysły na język
polski, żeby było to zrozumiałe i dla naszych u rzędów i urzędów za granicą. W 2008
roku otrzymaliśmy koncesję na budowę kopalni w ramach złoża „Dębieńsko 1”. Ten
projekt przechodził wiele faz. Teraz ponownie wróciliśmy do pomysłu związanego
z szybami. Chcemy działać w tym samym złożu. Różnice związane są głównie
z tym, że postanowiliśmy opróżnić zbiornik, który znajduje się na poziomie 751 m,
po to żeby ta eksploatacja była bezpieczna. Gdy odpompujemy zbiornik mamy
uwolnione pokłady 401/1 i wtedy ta eksploatacja rozpoczynała by się od tego
pokładu, a nie jak to wcześniej zakładano od pokładu 404/9. W związku z tym,
że dorzuciliśmy pokłady do eksploatacji, postanowiliśmy zwrócić się do ministerstwa
o zmianę koncesji. Przygotowaliśmy wszystko tak jakbyśmy się starali o nową
koncesję. Firma NWR sama nie udźwignie projektu, dlatego obecnie poszukujemy
inwestora. Nie wiadomo czy ktoś podejdzie do tego tematu.
Ponadto zaproponował spotkanie, na którym dokładanie zostanie omówione to,
co wszystkich nurtuje.
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Radny Waldemar Mitura powiedział, że spotkanie takie jest potrzebne w ciągu
najbliższych dwóch tygodni.
Radny Wacław Brózda powiedział, że na spotkaniu szczególnie powinni być
przedstawiciele tych terenów, gdzie te działania będą miały największy wpływ
na środowisko. Dlatego ta konsultacja powinna być w szerszym wydaniu.
Dodał, że koncesja jest od 2008 roku, do roku 2018 powinna być otworzona kopalnia,
a w zasadzie te 10 lat upłynęło bez prac w celu przygotowania kopalni. Dziś znowu
odraczamy temat do 2024 r., państwo wydając koncesję ma zysk wtedy kiedy jest
eksploatacja, również my jako gmina mamy wtedy zysk. Nie wiadomo czy w 2024 r.
eksploatacja ruszy, a musimy pamiętać, że w 2030 r. obejmie nas pakiet klimatyczny,
który może ograniczyć możliwość fedrowania. Czy można jakoś przyspieszyć
te działania.
Wiceprezes NWR Karbonia Adam Dziwoki powiedział, że koncesji nam już nikt nie
przedłuży. Wybudowanie kopalni to są grube miliardy i ze względów finansowych
pewne prace zostały zaniechane. Ponad to mieliśmy udostępnienie złoża i koncesje
wydaną na szyby. W tym momencie pojawiła się pewna niezgodność i nie mogliśmy
do tego podejść. Dlatego jeszcze raz musieliśmy wszystko przeliczyć. Wszystkie
procedury trwają bardzo długo. Poza tym finansowanie ma być z zagranicy,
konkretna forma oceniła ten projekt bardzo dobrze, nadal jesteśmy w grze, tylko
pytanie czy ktoś zechce wyłożyć pieniądze. Trudno powiedzieć co będzie dalej.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że goni nas termin na konsultacje społeczne,
mieszkańcy Dębieńska są zainteresowani tym tematem i chciałby zaprosić na takie
spotkanie w Dębieńsku.
Przewodniczący RM powiedział, że informacje ogólne już uzyskaliśmy, jest wola
przedstawicieli Karbonii do dyskusji na ten temat, a
inicjatywa dotycząca
zorganizowania spotkań jest po naszej stronie.
Radny Marek Szczech poprosił, aby znalazły się do naszej dyspozycji mapy żeby
mieszkańcy mogli ocenić czy są zainteresowani tym spotkaniem czy nie.
Wiceprezes NWR Karbonia powiedział, że w poniedziałek dostarczy Burmistrzowi
10 map.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 28.11.2014 r. do 21.01.2015 r.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8, Ad. 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że na Komisjach są składane wnioski i prosi,
aby w terminie statutowym trafiała do radnych pisemna informacja na jakim są
etapie. Prosi również o przygotowanie wszystkich wniosków złożonych w poprzedniej
kadencji na Komisji Prawa.
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Burmistrz GiM odpowiedział, że wszystkie wnioski, które są złożone pisemnie
trafiają z Biura Rady do niego i kierowane są na poszczególne wydziały. Jeżeli
chodzi o te przedmiotowe dwa wnioski poruszone dziś przez pana Artura Szwed,
to dotyczą one Zarządu Dróg Powiatowych. Te wnioski tam poszły, były na ten temat
rozmowy i jest tam opór materii, jeżeli chodzi o kwestię Biedronki. Będziemy
te wnioski ponawiać ale prosi również o to, żeby sygnał poszedł również od radnych
w momencie kiedy będą przedstawiciele powiatu.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski po raz kolejny
zapytał czy cel, dla którego została powołana Komisja Statutowa w poprzedniej
kadencji będzie nadal kontynuowany. Mówi o tym z perspektywy ewentualnej zmiany
statutu Dzielnicy Czuchów związanej z ordynacją wyborczą. Pismo w tej sprawie
składał w ubiegłym roku.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że prace Komisji zostały zakończone z określonymi
wnioskami. Jednak jest jeden problem dotyczący nazwy Gmina i Miasto CzerwionkaLeszczyny. Tak się składa, że w ostatnim czasie wpłynęła informacja z sądu.
Najprawdopodobniej nic nie będzie trzeba
zmieniać jeżeli chodzi o sprawy
organizacyjne, jedynie w wewnętrznej nomenklaturze, która ma obowiązywać,
bieżącej korespondencji, bezwzględnie trzeba pisać Gmina Czerwionka-Leszczyny.
Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz poprosił aby bezwzględnie
uregulować problem ulicy Poprzecznej tak, aby ten sporny odcinek był w zupełności
do dyspozycji gminy.
Radny Leszek Salamon wnioskował aby spotkanie dotyczące raportu
środowiskowego z NWR Karbonia odbyło się również z mieszkańcami Leszczyn
Starych. Najlepiej gdyby to spotkanie odbyło się w CKE.
Burmistrz GiM powiedział, że jesteśmy w stanie to zorganizować.
Radny Wacław Brózda złożył do ZDISK pisemny wniosek o następującej treści:
„Wnoszę o naprawę lub wymianę zużytych słupów betonowych oświetleniowych
u zbiegu ulic: Broniewskiego nr 3 i Sportowej nr 2 w dzielnicy Leszczyny. Lampy
zamontowane na tych słupach oświetlają parking samochodowy i rejon śmietnika
w pobliżu Ośrodka Zdrowia. W trakcie wykonywania tychże prac należałoby obrócić
lampę zabudowaną na słupie od strony ulicy Sportowej w kierunku parkingu”.
Przewodniczący RM Powiedział, że ze sprawozdań przewodniczących Komisji
wynika, że wszystkie Komisje mają już opracowany plan pracy. Prosi aby te plany
złożyć w Biurze Rady, gdyż będą one w formie uchwały przygotowane na następne
posiedzenie Rady Miejskiej.
Prosi również aby w Biurze Rady zgłosić terminy i miejsca dyżurów poszczególnych
radnych, zostanie to opublikowane na stronie urzędu, żeby mieszkańcy mieli wiedzę
na ten temat.
Dodał również, że istnieje możliwość, że sesja lutowa odbędzie się tydzień
wcześniej, czyli 20 lutego.
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Ad. 10
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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