Protokół Nr VI/15
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 27 lutego 2015 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia VI 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 21 radnych. W sesji brali udział wszyscy radni.
Przewodniczący RM, w związku z ogłoszeniem Obwieszczenia Komisarza
Wyborczego dotyczącego wyników wyborów uzupełniających do rad gmin, poprosił
o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wręczenia zaświadczenia
o wyborze na radnego i złożenia ślubowania radnego.
Dodatkowy punkt do porządku obrad został wprowadzony jednogłośnie 20 głosami
”za” – głosowało 20 radnych.
Dodał, że w związku z tym, iż liczba kandydatów równa była liczbie mandatów,
w naszej gminie nastąpiło obsadzenie mandatu radnego bez głosowania, radnym
w Okręgu Wyborczym nr 16 został pan Michał Stokłosa.
Następnie poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie
zaświadczenia o wyborze na radnego.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Józef Zaskórski wręczył nowemu
radnemu zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego.
Przewodniczący RM poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie
gminnym „przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają
ślubowanie”, w związku z tym po odczytaniu treści roty ślubowania, prosi radnego
o wypowiedzenie słowa „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie poprosił radnego o odczytanie treść roty i złożenie ślubowania.
Radny Michał Stokłosa odczytał treść roty ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców” oraz wypowiedział słowa: Ślubuję, tak
mi dopomóż Bóg.
Przewodniczący RM dodał, że od tego momentu może on sprawować mandat
radnego.
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Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) uchylenia uchwały Nr XLVII/630/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych
terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Strefy
Ekonomicznej, projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
2) uchylenia uchwały nr XLVII/629/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w
rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach, projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało
21 radnych.
W związku z inicjatywą ościennych gmin i powiatów poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
1) poparcia stanowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego planowanego
wprowadzenia opłat za przejazdy autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice) –
granica państwa (Gorzyczki). Projekt uchwały został wprowadzony do porządku
obrad jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 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.
Radny Bogdan Knopik złożył wniosek aby wycofać z porządku obrad punkt 6
dotyczący omówienia tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie
w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Wyjaśnił, że na Komisjach branżowych prezes PWIK Bogusław Kurdek i członek
rady nadzorczej Piotr Zniszczoł szczegółowo omówili wniosek taryfowy dotyczący
zmian cen. Zgodnie z prawem Rada Miejska nie ma wpływu na to, czy te taryfy wejdą
w życie czy nie, ponieważ te taryfy i tak wejdą.
Mecenas Aleksander Żukowski wyjaśnił, że rzeczywiście jest taka możliwość
prawna i jeżeli Rada Miejska nie podejmie tej uchwały, a przepisy prawne do tego nie
zmuszają, to te taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od daty złożenia wniosku
o zatwierdzenie taryf. Pod warunkiem, że zostały one zweryfikowane przez
Burmistrza GiM. Z tego co wie, to taka czynność została wykonana. Nie ma obligu
żeby ten punkt był w porządku obrad.
Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 6 dotyczącego omówienia tematów
związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny został przyjęty 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym –
głosowało 21 radnych.
Punkt 6 został wycofany z porządku obrad.
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Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 30 stycznia 2015 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr V/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
30 stycznia 2015 r. został przyjęty 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” głosowało 21 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 30 stycznia 2015 roku
do 27 lutego roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz
Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Waldemar Mitura zapytał czy nie można by wprowadzić do sprawozdania
informacji na temat prac, jakie są wykonywane w gminie np. poważniejszych
remontów czy nowych inwestycji.
Burmistrz GiM odpowiedział, że jak najbardziej.
Radny Bogdan Knopik podziękował za pomoc w zorganizowaniu spotkania
w Dębieńsku dotyczącego nowej kopalni. Ponad 60 zainteresowanych mieszkańców
uzyskało fachową informację oraz miało dostęp do raportu. Na wszystkie pytania
udzielono wyczerpujących odpowiedzi.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 25 lutego. Na posiedzeniu Komisji zostały
omówione materiały na sesję, ale głownie skoncentrowano się na Planie pracy
i Planie kontroli Komisji Rewizyjnej, w dalszej części obrad poprosimy Wysoką
Radę o ich przyjęcie.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
23 lutego br.
Na posiedzeniu Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1) powołania doraźnej Komisji Statutowej,
2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
3) podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody
głosowania,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego
obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach.
W sprawach bieżących omówiono tematy dotyczące:
- możliwości powstania lotniska w Bełku,
- przygotowań do industriady zaplanowanej na czerwiec br.,
- możliwości pozyskania środków z WFOŚ na projekt miasto ogród,
- inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bełk polegającej na
utworzeniu trasy biegowej i nordic walking pod nazwą „Biegaj i chodź
z rozbójnikiem Ramża” w ramach międzysektorowej współpracy,
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej,
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- prośby mieszkańców gminy dotyczącej utworzenia przestrzeni do uprawiania
tzw. street workout.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu będzie
obecna pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
Na Komisji nie podjęto żadnych wniosków.
Poinformowała również, że wczoraj wróciły z Nicei mażoretki oraz orkiestra,
którzy reprezentowali tam naszą gminę.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 24 lutego.
Komisja przy okazji omawiana tematu dotyczącego taryf za wodę zwróciła się
o rozeznanie możliwości prawnych zastosowania ulg w płatnościach za wodę
dla rodzin wielodzietnych, w ramach Karty Dużej Rodziny.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji nie zgłoszono
uwag.
Członkowie Komisji przyjęli Plan Pracy Komisji na bieżącą kadencję.
Zwrócono się do Dyrektor OPS o przygotowanie pisemnej propozycji procedury
współpracy ośrodka z zakładami opieki zdrowotnej z terenu naszej gminy, która
zostanie jako wniosek Komisji przekazana do NZOZ-ów.
Komisja podjęła również wniosek o przygotowanie informacji dotyczącej
gimnastyki korekcyjnej w szkołach – ile godzin tygodniowo, ile uczestniczy
dzieci.
Poruszono również kwestie opieki pielęgniarskiej w szkołach, zwracano uwagę
na potrzebę obecności pielęgniarki w każdej placówce.
Omówiono również tematy związane z działalnością pogotowia oraz nocnego
i świątecznego punkt opieki zdrowotnej
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp
poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 lutego.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję,
przekazano informacje z prac zespołu ds. stypendiów sportowych.
Po dokonaniu analizy wniosków za wybitne osiągnięcia sportowe przyznano
cztery stypendia, które są płatne od marca do grudnia 2015 r. oraz siedem
nagród płatnych jednorazowo. Stypendia przyznano Wiktorii Musioł w kategorii
pływanie, Arkadiuszowi Holewik w kategorii kolarstwo BMX, Alicji Klasik oraz
Kindze Zgryźniak w kategorii szermierka. Nagrody otrzymali: Alfred Głąb trener Sekcji Piłki Nożnej dla Niesłyszących, Wiktoria Musioł – pływanie,
Mateusz Muller oraz Paweł Piórecki – piłka nożna dla niesłyszących, Paweł
Pietrasz – sztuka walki, Arkadiusz Holewik – kolarstwo BMX oraz Adam
Drygalski - trener sztuk walki. Po zaakceptowaniu przez Burmistrza GiM listy
stypendystów oraz nagrodzonych osób, 26 lutego odbyło się uroczyste
spotkanie władz samorządowych z nagrodzonymi sportowcami, trenerami,
zaproszonymi gośćmi, podczas którego wręczono nagrody oraz listy
gratulacyjne.
Prezes Stowarzyszenia Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka, pan Michał
Toman przekazał informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia.
Wypowiedział się na temat strategii rozwoju sportu w gminie, ze szczególnym
uwzględnieniem infrastruktury sportowej. Chodzi tu o budowę obiektu
lekkoatletycznego w naszej gminie lub modernizację stadionu sportowego
w Czerwionce. Wnioskował o wydłużenie godzin korzystania z sal
gimnastycznych w szkołach.
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Członkowie Komisji złożyli wniosek do Wydziału Rozwoju GiM
o przeanalizowanie uchwały dotyczącej możliwości finansowania sportu
w gminie i możliwości finansowania grup niezrzeszonych w związkach
krajowych i federacjach.
Przekazano informację o zorganizowaniu przez panią Naczelnik Wydziału
Edukacji Iwonę Flajszok szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych naszej
gminy.
Dyrektor MOSIR Alojzy Klasik poinformował o odbytych zawodach
w narciarstwie alpejskim dla szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zawody
trwały dwa dni, a brało w nich udział ponad 200 zawodników.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Burmistrz GiM powiedział, że to nieporozumienie, że sale gimnastyczne są
zamknięte. Sale gimnastyczne są po to żeby były otwarte i funkcjonowały tak
długo, jak tylko jest to możliwe. Pojawienie się grupy kilkunastu zawodników nie
oznacza od razu potrzeby budowania stadionu. Dziś póki co najbardziej
powszechnym sportem na terenie gminy jest piłka nożna i w związku z tym
nakłady na tą dyscyplinę są największe. A przykład, kiedy wręczaliśmy
sportowcom nagrody pokazuje, że można być mistrzem nie mając np.
pełnowymiarowego basenu pływackiego. Przyjęliśmy zasadę, gdzie uznaliśmy,
że najlepszym rozwiązaniem dla sportu jest to, żeby przy każdej szkole było
wielofunkcyjne boisko sportowe. I do tego dążymy. Docelowo chcielibyśmy
przeznaczyć środki pozyskane z zewnątrz, żeby obiekt Górnika Czerwionka
odnowić i żeby tam była bieżnia lekkoatletyczna. Chcemy również żeby przy
jednej ze szkół również było boisko z bieżnią, żeby móc rozgrywać corocznie
spartakiady.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
23 lutego.
Prezes PWiK Bogusław Kurdek zapoznał radnych z projektem uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Omówił kalkulację ceny, wyjaśnił jakie składniki mają wpływ na cenę oraz
przedstawił istotne koszty jakie firma ponosi. Zostały również przedstawione
dane dotyczące sieci wodnej, jej modernizacji oraz awaryjności w terenie.
Odpowiedział na pytania radnych związane z wodociągami.
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła projekty uchwał w sprawie:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustaleniami stawki opłaty,
- ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
- określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej GiM na 2015 r oraz
zmiany w WPF.
Komisja zapoznała się również z pozostałymi projektami uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Miejskiej, do których uwag nie zgłosiła.
Na posiedzeniu Komisji zaproszony był dyrektor ZDP Bernard Simon, jednak nie
przybył, w zastępstwie był obecny wice starosta pan Marek Profaska, z którym
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zostały omówione problemy na styku pracy powiatu i gminy, dotyczące dróg
powiatowych i innych tematów związanych z drogownictwem. m.in. chodnika
przy Biedronce w Leszczynach.
Komisja podjęła następujące wnioski:
1) Aby zorganizować robocze spotkanie zainteresowanych stron dotyczące
sprawy chodnika i przejścia na ul Ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny, tj.
dojście do Biedronki i kompleksu usługowego. Termin spotkania zostanie
ustalony.
2) Aby
przygotować
zestawienie
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nieruchomości ale
w rozbiciu na ilość mieszkańców zamieszkujących dane gospodarstwo.
3) Aby cyklicznie co kwartał zapraszać na posiedzenia Komisji przedstawicieli
powiatu.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenia.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący
Komisji
radny
Waldemar
Mitura
poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 24 lutego 2015 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych
w porządku obrad.
Na posiedzeniu Komisji zapoznano się z wnioskami zgłoszonymi przez Komisję
Prawa poprzedniej kadencji, część wniosków niezrealizowanych będzie
kontynuowana.
Wrócono również do tematu monitoringu gminy. Zaciągnięto opinii Komendanta
Policji, Komendanta Straży Miejskiej oraz Naczelnika Wydziału ZKO. Podjęto
wniosek o powołanie zespołu do rozeznania i wprowadzenia do realizacji
zadania dotyczącego zabudowy monitoringu w gminie. Zespól miałby się
składać z osób wskazanych przez Burmistrza GiM, przedstawiciela policji,
Straży Miejskiej oraz jednego lub dwóch członków Komisji.
Komendant Komisariatu Policji przedstawił liczbę zdarzeń które miały miejsce
w miesiącu styczniu bieżącego roku w stosunku do stycznia 2014 roku –
zdarzenia te w każdej kategorii uległy zmniejszeniu.
Zwrócono się do Straży Miejskiej o zredagowanie ogłoszenia, które ukazałoby
się w Kurierze i na stronie internetowej, dotyczącego obowiązków właścicieli
psów w zakresie sprzątania odchodów.
Zapoznano się akcją Policji ostrzegającą osoby starsze przed oszustami.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 lutego br.
Na posiedzeniu zapoznano się z informacjami i prezentacją w temacie
przystąpienia do realizacji Programu Czynnej Ochrony Przyrody w Lasach
Nadleśnictwa Rybnik, szkół z terenu gminy.
Jest to projekt edukacyjny pod nazwą „Badamy, poznajemy, chronimy”,
w ramach którego prócz realizacji projektów badawczych, grupy dzieci
i młodzieży biorą udział w zajęciach terenowych. Celem warsztatów
odbywających się w lesie położonym najbliżej szkoły jest nie tylko zapoznanie
ich uczestników z funkcjonowaniem lasu i podstawami nowoczesnej jego
ochrony, ale przede wszystkim pokazanie piękna i wartości najbliższej przyrody.
Temat przedstawiła Maja Głowacka z Pracowni Edukacji Żywej.
Członkowie Komisji omówili projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej,
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do których nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Przewodniczący poinformował o dokumencie „Stan
środowiska w Województwie Śląskim w 2013 roku”, dotyczącym obszaru Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który znajduje się w Biurze Rady. Prosi chętny
o zapoznanie się z nim.
Omówiono temat związany z odpadami komunalnymi w gminie. Naczelnik
Wydziału GO przedstawiła sytuację gminy w tym temacie, m. in. podpisanie na
przełomie września i października nowej umowy z przewoźnikiem odpadów.
Stara bowiem dotyczyła wywozu 38 tys. ton odpadów, a ilość ta zostanie
zrealizowana już w miesiącu wrześniu br.
Przedstawiono pismo ZDISK dotyczące montażu na terenie gminy koszy na psie
odchody z woreczkami.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 25 lutego br.
W obradach brał udział Burmistrz Wiesław Janiszewski, Skarbnik Zbigniew
Wojtyło i pani Elżbieta Student.
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej GiM oraz zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, po czym odpowiedział na liczne pytania
ze strony radnych. Omówiono szerzej temat wydatków w dziale 700, kwoty
100 tys. zł na dotację dla ZGM na realizację zadania: prace projektowe
związane z adaptacją zameczku w Leszczynach. Burmistrz poinformował, że
zadanie to będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych i będzie
obejmowało nie tylko remont samego budynku, ale także zagospodarowanie
terenu wokół zameczku.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Pana Burmistrza o omówienie
procedury przyjmowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Burmistrz GiM wyjaśnił radnym jak taka procedura
wygląda, ponadto przypomniał, że PWIK jest spółką gminną, przybliżył profil jej
działalności, powiedział, że ma dbać w pierwszej kolejności o interes
mieszkańców i zamierza aby firma świadczyła usługi na zewnątrz. Tzn. żeby
uczestniczyła w przetargach, aby efektywność wykorzystania pracowników
i sprzętu była lepsza.
Następnie Pani Elżbieta Student Naczelnik Wydziału GO omówiła uchwały
dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi i projekty uchwał, które są
przygotowywane w związku ze zmianą ustawy, która weszła w życie 1 lutego. Te
projekty uchwał wejdą pod obrady Rady Miejskiej w miesiącach maju i czerwcu.
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła żadnych tematów.

Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) pismo Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku sesji
dodatkowych uchwał,
2) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał
w sprawie:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustaleniami stawki opłaty,
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b) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
c) określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
3) do wiadomości Rady sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli (skierowane na Komisję Oświaty, Kultury i Sportu),
4) uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie poparcia stanowiska
Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat
za przejazdy autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica państwa
(Gorzyczki),
5) pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych podsumowujące
14 edycję kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Ad.6
Wycofany.
Ad. 7
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 21 głosach „za”- głosowało 21 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/68/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta 20
głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/69/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
została
przyjęta
20
głosami
„za”
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
3)

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2015 rok,

Uchwała Nr VI/70/15 w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2015 rok, została przyjęta
20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
4)

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

8

Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 20
głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
5)

Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
w związku z potrzebą zakończenia prac Komisji Statutowej Rady poprzedniej
kadencji, nastąpiła konieczność powołania nowej Komisji.
Mecenas Aleksander Żukowski powiedział, że przez cały ubiegły rok
Komisja zajmowała się przygotowaniem projektu zmian do statutu. Powstał
jednak problem prawny, sąd stanął na stanowisku, że gmina powinna
posługiwać się nazwą Gmina Czerwionka-Leszczyny, a nie Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny. My się od tego dowołaliśmy, postępowanie
odwoławcze dosyć długo trwało. Pod koniec ubiegłego roku sąd zajął
stanowisko, w którym wypowiedział się jednoznacznie w kwestii tej nazwy.
W relacjach z sądem, postępowaniach, wnioskach itp. gmina powinna
posługiwać się tą nazwą, której od nas oczekuje sąd, a wynika ona
z przepisów obowiązującego prawa, wyższych rangą niż nasz statut. Decyzją
Burmistrza nie będziemy zmieniali tej nazwy, bo mamy do tego prawo żeby
ona tak w statucie obowiązywała, natomiast w procedurach sądowych
będziemy posługiwali się taką nazwą jakiej oczekuje sąd, czyli Gmina
Czerwionka-Leszczyny. Wdrożyliśmy to w lutym.
Dodał, że przez cały ubiegły rok Komisja pracowała nad statutem i został on
dopracowany do końca. W zasadzie ten statut powstał. W dalszej kolejności
projekt ten powinien być przegłosowany przez Komisję, poddany konsultacją
społecznym i na końcu poddany pod głosowanie Rady.
Przewodniczący RM zaproponował aby Komisja Statutowa, tak jak w
poprzedniej kadencji liczyła 3 członków.
Trzy osobowy skład Komisji Statutowej został przegłosowany 20 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 21 radnych.

Uchwała Nr VI/72/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej została
przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
6)

Do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
Przewodniczący RM wyjaśnił, że ze składu Komisji, który pracował nad
zmianami statutu w poprzedniej kadencji w Radzie pozostała radna Stefania
Szyp i radny Waldemar Mitura. Zaproponował aby obie te kandydatury zgłosić
ponownie.
Radna Stefania Szyp wyraziła zgodę aby zostać członkiem Komisji Statutowej.
Radny Waldemar Mitura wyraził zgodę aby zostać członkiem Komisji
Statutowej.
Radny Leszek Salamon zgłosił kandydaturę radnego Marka Szczecha.
Radny Marek Szczech wyraził zgodę aby zostać członkiem Komisji
Statutowej.
Lista kandydatów na członków Komisji Statutowej została zamknięta
jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
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Uchwała Nr VI/73/15 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej została
przyjęta jednogłośne 21 głosami „za” - głosowało 21 radnych
7)

Do projektu
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniami stawki opłaty, uwag
nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/74/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustaleniami stawki opłaty, została przyjęta 20 głosami
„za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
8)

Do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/75/15 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 3a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, została przyjęta 20 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
9)

Do projektu uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/76/15 w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta 20
głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
10) Do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na stałe obwody głosowania, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/77/15 w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
stałe obwody głosowania, została przyjęta 20
głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
11) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi
wyborcze, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/78/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,
została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
12) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
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 za osiągnięte wyniki
sportowe, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr VI/79/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, została przyjęta
20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/80/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało
21 radnych
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/81/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało
21 radnych
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
nieruchomości zabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/82/15 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
nieruchomości zabudowanej, została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/83/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 20 głosami
„za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
17) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa
w Stanowicach, radny Marek Szczech zapytał jaka jest korelacje tego
projektu uchwały do projektu w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/629/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady
A1 w Stanowicach. Czy te tereny na siebie zachodzą.
Lucyna Król Naczelnik Wydziału PP wyjaśniła, że uchwała uchylająca
dotyczy gruntu Tenneco i pasa zieleni wokół kościoła w Stanowicach.
Natomiast projekt uchwały o przystąpieniu, to jest dalszy ciąg tego terenu.
Wstępnie przedsiębiorca sugerował, że wskaźnik zieleni w planie
zagospodarowania obowiązujący od 2002 roku, na dzisiejsze czasy jest trochę
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za wysoki. W związku z tym, że w 2010 r. przyjęliśmy nowe Studium, które
pozwala ten wskaźnik zmniejszyć, przystąpiliśmy do zmiany tego terenu.
Obecnie wiemy, że przedsiębiorca uzyskał zezwolenie na budowę, twierdzi,
że te wskaźniki, które są pozwalają na realizację tej inwestycji i ta zmiana
planu nie jest konieczna. Wobec tego żeby pozyskać środki na pozostałe
tereny stwierdziliśmy, że uchylimy teraz ten plan, a w przyszłości jeżeli będzie
taka potrzeba przystąpimy do tego planu.
Uchwała Nr VI/84/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach, została
przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
18) Do projektu
uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu
Wodzisławskiego dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat za przejazdy
autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica państwa (Gorzyczki),
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/85/15 w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu
Wodzisławskiego dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat za przejazdy
autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica państwa (Gorzyczki), została
przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
19) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/630/14 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny granicami Katowickiej Strefy Ekonomicznej, radny
Marek Szczech poprosił o krótką informację na temat tego projektu.
Lucyna Król Naczelnik Wydziału PP wyjaśniła, że jest to druga uchwała
o wycofaniu ze Strefy Ekonomicznej. Tam Agencja Nieruchomości Rolnych
była właścicielem takich małych skrawków, po rozmowie Agencja stwierdziła,
że nie ma konieczności wprowadzania pozostałych części działki do Strefy,
wobec tego stwierdziliśmy, że należy uchylić tą uchwałę. Nieruchomości, które
są zaznaczone w załączniku są to nowe, odrębne tereny przeznaczone do
sprzedaży przez Katowicką Strefę Ekonomiczną dla jednego przedsiębiorcy.
Uchwała Nr VI/86/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/630/14 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na objęcie wyznaczonych terenów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny granicami
Katowickiej
Strefy
Ekonomicznej,
została
przyjęta
20
głosami
„za”
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
20) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/629/14 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady
A1 w Stanowicach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/87/15 w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/629/14 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach, została
przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 22.01.2015 r. do 19.02.2015 r.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Radna Stefania Szyp w imieniu mieszkańców Czuchowa zwróciła się z prośbą, aby
podczas prac związanych z dokończeniem położenia drogi śladowej na ulicy
Słonecznej w kierunku ulicy Rybnickiej, wziąć również pod uwagę miejsce obok
posesji numer 66 i 67. Te posesje również należą do ulicy Słonecznej.
Na ulicy Zawadzkiego w Czuchowie została położona drga śladowa, natomiast
warunki atmosferyczne podczas zimy sprawiły, że różnica dochodzi do 2 cm
pomiędzy płytą, a pomiędzy kamieniem w środku. Dlatego jest prośba aby uzupełnić
ten kamień, ponieważ grozi to połamaniem krawędzi tych płyt.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zapytał czy
mieszkańcy, którzy złożyli deklarację śmieciową w ubiegłym roku ponownie będą
musieli ją składać w związku z podjęciem nowej uchwały.
Burmistrz GiM odpowiedział, że nie dotyczy to osób fizycznych, dotyczy to
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Poinformował również, że od 9 do 12 marca będą u nas gościć przedstawiciele
społeczności ukraińskiej. Są tutaj na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów m. in. po to, aby im pokazać jak funkcjonuje nowoczesny samorząd.
Druga informacja dotyczy zorganizowania 12 czerwca uroczystej sesji na okoliczność
25lecia nowego samorządu. Chcemy żeby ta sesja miała uroczysty charakter, i prosi
radnych żeby też się do tego w jakiś sposób przygotowali. Poprosił radnego Leszka
Salamona, który od 90 roku jest w samorządzie, żeby wspólnie przygotować resume
jeśli chodzi o nasz samorząd. Być może uda nam się również odtworzyć te kwestie
związane z nazwą gminy. Przypomniał, że w pierwszych wyborach były również
jednomandatowe okręgi, radnych było 32.
Przewodniczący RM dodał, że wizyta gości z Ukrainy obejmuje również spotkanie
ze wszystkimi radnymi, o terminie zostaną poinformowani. Jeżeli chodzi o 25lecie
samorządu to już mamy jakieś propozycje co do formy tego święta.
Radna Izabela Tesluk zapytała czy jest możliwość żeby gmina wykupiła od
mieszkańców tereny pod drogi.
Burmistrz GiM powiedział, że Szczejkowice są problemowe pod tym względem.
Swego czasu organizowano takie przedsięwzięcia, że mieszkańcy zrzekali się tych
dróg na rzecz gminy i był taki zapis, że ci którzy zrzekną się na rzecz gminy gruntu
bezpłatnie, takie drogi będą utwardzone. Dziś właściciele tych utwardzonych dróg
starają się o odszkodowania. Teraz tego chcemy uniknąć. Jeżeli istnieje interes
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społeczny, taką drogę należy uregulować, jednak nie dysponujemy na dzień
dzisiejszy dodatkowymi środkami, które można by przeznaczyć na wykup.
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że nie wszystkie grunty, które mieszkańcy
chcieliby nam odsprzedać pod drogi spełniają warunki formalno-prawne. A nie
zawsze mieszkańcy godzą się na to żeby odstąpić tyle gruntu ile by było potrzeba,
żeby to była droga gminna. Często również warunki finansowe są nie do przyjęcia.
Takim przykładem jest ulica Gajowa w Szczejkowicach. Jednak sukcesywnie
czyścimy te sprawy.
Radna Grażyna Strzelecka w imieniu wszystkich radnych dzielnicy Leszczyny
poinformowała, że zostali zaproszeni na boisko w Leszczynach przez
Stowarzyszenie, które obecnie tam działa. Zapoznaliśmy się z problemami tego
boiska. Chciała by prosić wszystkich kolegów radnych o wypracowanie czegoś
dobrego dla Leszczyn, jakiegoś rozwiązania dla tego obiektu sportowego.
Radny Waldemar Mitura uzupełnił, że mówimy o budynku. Dziś nadaje się on tylko
do rozbiórki. Być może kontenery na jakiś czas by ten problem rozwiązały. Złoży on
w tej sprawie wniosek na piśmie.
Burmistrz GiM powiedział, że jak najbardziej. Na terenie gminy jest kilkanaście
obiektów, które są w użyczeniu klubów i nawet mniejsze jednostki o te obiekty dbają.
Nie wystarczy tylko chcieć być prezesem. Obiekt w Leszczynach nie jest dla niego
obojętny.
Wnioski pisemne złożone przez radnych na sesji:
Radny Antoni Procek:
1) Ulica 3 Maja ciąg drogi 924, odcinek od ul. Przemysłowej za przystankiem
autobusowym do ul. Przyjaźni na poboczu zalegają śmieci, a przejście po
chodniku utrudniają zwisające gałęzie drzew i krzewów rosnących w tym
rejonie.
2) Skrzyżowanie ul. Topolowej od ul. Kochanowskiego, na przejściu dla pieszych
brak znaku, znak w czasie zimy usunięto.
3) Mieszkańcy ul. Waryńskiego proszą o rozpatrzenie zabudowy spowalniaczy
ruchu. Mimo postawionego znaku ograniczającego szybkość (30km/h)
kierowcy nie zwracają na znaki uwagi i przekraczają szybkość kilka razy
spiesząc się i narażając przechodniów na niebezpieczeństwo.
Radny Bogdan Knopik:
1) Proszę ZDISK o usunięcie drzewa rosnącego w biegu drogi ul. Partyzantów
(na mostku). Drzewo to może spowodować zniszczenie tam nowej
nawierzchni.
2) Proszę o interwencję w Telekomunikacji i remont zapadniętej studzienki przy
ul. Jesionka (parking przy kwiaciarni-skrzyżowanie).
Radny Józef Szczekała:
1) W związku ze zbliżającą się wiosną a także parafialnym odpustem w Parafii
św. Józefa Oblubieńca w Czerwionce (19.03.2015) wnoszę o wysprzątanie
ulicy Jana Pawła II i Parkowej oraz terenów przyległych w tym parku.
2) Naprawa powierzchni (dziur) na ulicy Kamińskiej w Przegędzy oraz
ponowienie wniosku o uzupełnienie punktów świetlnych (wniosek był złożony
na Komisji Prawa o Porządku Publicznego).
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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:
Sylwia Gruszkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda
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