Protokół Nr VII/15
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 27 marca 2015 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia VII 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 na wniosek Burmistrza GiM poprosił o:
1. wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania na drodze powiatowej – projekt został wprowadzony do porządku
obrad jednogłośnie przy 21 głosach „za” – głosowało 21 radnych.
2. wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych – projekt został wycofany z porządku obrad jednogłośnie przy
21 głosach „za” – głosowało 21 radnych.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami radny Waldemar Mitura w imieniu Komisji złożył wniosek
o wycofanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycieli Szkoły
Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach na Dyrektora Szkoły Nr 8
w Czerwionce-Leszczynach, w związku z tym, że skarga została wycofana przez
nauczycieli.
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach na
Dyrektora Szkoły Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, został przyjęty jednogłośnie
21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
Poprosił również o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, zgodnie
z otrzymaną nową wersją projektu.
Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 27 lutego 2015 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr VI/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
27 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie 21 głosami „za” - głosowało
21 radnych.
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Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 27 lutego 2015 roku
do 27 marca 2015 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 25 marca. Na posiedzeniu Komisji zostały
omówione materiały na sesję, ale głownie zajęto się omówieniem
przeprowadzonej kontroli w Dzielnicy Malenie. Komisja jest na etapie pisania
protokołu. W miesiącu kwietniu, zgodnie z Planem pracy, odbędzie się kontrola
w SP Nr 3 w Leszczynach. Również w kwietniu członkowie Komisji wezmą
udział w szkoleniu na temat: „Jak w praktyce analizować sprawozdania
budżetowe i oceniać wykonanie budżetu gminy, powiatu za rok 2014. Procedura
absolutoryjna”. W szkoleniu tym weźmie udział radny Bogdan Knopik oraz on.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
23 marca br.
Na posiedzeniu obecna była Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Anna
Michalczyk, która szczegółowo omówiła działalność Lokalnego Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach, który działa już 5 lat.
Punkt funkcjonuje bardzo dobrze i ułatwia mieszkańcom gminy kontakt
z Urzędem Pracy. Przedstawiła również dane dotyczące stopy bezrobocia – na
koniec lutego ogólna liczba bezrobotnych w gminie to 1200 osób, w tym
z prawem do zasiłku było tylko 105 osób. Omówiła również prowadzone
działania aktywizujące bezrobotnych, realizowane programy. Szereg zadań
i programów realizowanych jest razem Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach. Dyrektor PUP podkreśliła bardzo dobrą współpracę
z Ośrodkiem.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
W sprawach bieżących omówiono tematy dotyczące:
- powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego,
- organizacji jarmarku wielkanocnego, który odbędzie się jutro o godz. 10:00
w parku w Leszczynach,
- podsumowano wizytę przedstawicieli samorządu z Ukrainy w naszej gminie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 24 marca.
W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki firmy MEDICUS – praktyka
pielęgniarska, które omówiły temat funkcjonowania opieki pielęgniarskiej
w szkołach na terenie gminy. Działalność prowadzą już od 15 lat, obecnie
opieką pielęgniarską objęte są wszystkie szkoły w gminie oprócz Palowic,
Przegędzy i Szczejkowic, co podyktowane jest względami finansowymi. Na
dzień dzisiejszy tylko 4 gabinety spełniają wymagania techniczne i sanitarne,
reszta – 12, ujęta jest w programie naprawczym, którego termin realizacji
upływa w grudniu 2016 roku.
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5.

6.

Komisja podjęła następujące wnioski:
1) dostosować gabinety w szkołach do wymogów technicznych i sanitarnych
dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek,
2) doposażyć gabinety w niezbędny sprzęt,
3) rozpatrzyć możliwość sfinansowania opieki pielęgniarskiej w szkołach
w Palowicach, Przegędzy i Szczejkowicach z budżetu gminy.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek oraz Kierownik Biura
Rafał Roszko szczegółowo przedstawili informacje o funkcjonowaniu OPS prowadzonych działaniach oraz formach pomocy oraz Sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 marca.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję,
członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali trzy branżowe projekty uchwał.
Poinformowano o przepisach ustawy o sporcie, dotyczących przyznawania
dotacji dla Stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Przedstawiono
definicję klubu sportowego, z której wynika, że warunki i zasady przyznawania
dotacji dla klubów sportowych określone w uchwale Rady Miejskiej są właściwe.
Poinformowano o wynikach konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów, który odbył się 5 i 6 marca w MOK
w Czerwionce. Oraz o udziale Przedszkola Nr 10 w Czerwionce i Przedszkola
Nr 8 w Dębieńsku w akcji „Nasiona dla Afryki”. W minionym roku nasze
przedszkolaki uzbierały dla dzieci z Zambii około siedemset paczek nasion.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
23 marca.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które
zaopiniowała pozytywnie.
W sprawach bieżących rozpatrzono pismo pana Gembalczyka z Bełku. Radni,
poprzez głosowanie, podjęli decyzję, że w tym temacie podtrzymują stanowisko
Komisji poprzedniej kadencji (pismo z czerwca 2014 r.).
Ponadto radni zgłosili szereg uwag dotyczących stanu chodników, parkingów
oraz bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie. Przeprowadzono
szeroką dyskusję w tym temacie i Komisja podjęła następujące wnioski:
1) aby przeprowadzić w najbliższym czasie (kwiecień) wizję lokalną
w wytypowanych newralgicznych miejscach w gminie (wykaz miejsc w
notatce po wizji lokalnej.)
2) o zabudowanie sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych na
ulicy 3 Maja naprzeciw siedziby SKOK.
Oba wnioski zostały podjęte jednogłośnie.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący
Komisji
radny
Waldemar
Mitura
poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 24 marca 2015 r.
W porządku obrad Komisji znalazł się punkt dotyczący rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach. W związku
z otrzymaniem informacji o zawarciu ugody w wyniku postępowania
mediacyjnego jakie miało miejsce w szkole i wycofaniu skargi przez skarżących,
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Komisja podjęła wniosek o nieopiniowaniu skargi, oraz o wycofaniu punktu
dotyczącego rozpatrzenia skargi z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych
w porządku obrad.
Komisja zgłosiła wniosek o wyczyszczeniu cieku wodnego na Osiedlu Południe
w Leszczynach, oraz o wyczyszczenie poboczy dróg gminnych.
Poruszono również sprawę sposobu zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego, tak
aby skutkowało to szybkim załatwieniem sprawy.
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 marca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej.
W szczególności dyskutowała nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku.
Komisja podjęła wniosek aby przygotować sprawozdanie z realizacji tego
programy w roku ubiegłym. Chodzi o takie dane jak ilość zwierząt wywiezionych
do schroniska i koszt ich utrzymania.
W związku z nieobecnością kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Czerwionce-Leszczynach, pana Andrzeja Pielorza, sprawozdanie
z działalności za 2014 rok oraz przedstawienie planów na rok 2015, przedstawił
pan Bernard Strzoda Przewodniczący Zarządu PWIK.
Następnie pan Bogdan Knopik, Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby
Rolniczej przekazał informację o działalności Śląskiej Izby Rolniczej w 2014
roku oraz zapoznał członków Komisji z planami na 2015 rok.
W sprawach bieżących przewodniczący wskazał na problem zasygnalizowany
mu przez mieszkańców Szczejkowic, gdzie dużo gruntu rolnego staje się lasem
z powodu samosiejek oraz związanymi z tym uciążliwościami. Temat związany
z odpadami komunalnymi omówiła pani Naczelnik Elżbieta Student.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 marca br.
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej GiM oraz zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, po czym odpowiedział na liczne pytania
ze strony radnych.
Burmistrz GiM szerzej omówił dwa zadania jeżeli chodzi o drogi powiatowe,
omówił także temat dotyczący wprowadzenia środków na budowę placu zabaw
na ulicy Kombatantów w Czerwionce w kwocie 120 tys. zł.
W/w projekty uchwał zostały przez Komisję zaopiniowane pozytywnie,
do pozostałych projektów Komisja nie wniosła uwag.
W sprawach bieżących Komisja poruszyła temat możliwości pozyskania
dofinansowania na budowę boisk przyszkolnych. Burmistrz GIM poinformował,
że właśnie dostaliśmy takie dofinansowanie do wybudowanego boiska
w Palowicach. Ponadto wyjaśnił, że czekamy na zadania, na które będzie
można pozyskać środki zewnętrzne. Temat ten będzie omawiany później na
poszczególnych Komisjach.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Komisja Statutowa – Przewodniczący RM radny Bernard Strzoda
poinformował, że odbyło się pierwsze Komisji, na którym wybrano Przewo
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dniczącego w osobie radnego Waldemara Mitury.
Mecenas Aleksander Żukowski wyjaśnił, że nasz Statut w § 38 ust. 2 statuuje
obowiązek przegłosowania przez Wysoką Radę zatwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Komisji Statutowej, którego wyboru dokonuje sama Komisja
spośród swoich członków. Wobec uczynienia wymaganiom formalnym
konieczne jest przegłosowanie przez Radę zwykłą większością głosów tego
wyboru.
Wybór radnego Waldemara Mitury na Przewodniczącego Komisji Statutowej
został zatwierdzony 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało
21 radnych.
Przewodniczący Komisji Statutowej radny Waldemar Mitura poinformował,
że posiedzenie Komisji miało miejsce 9 marca br. Na posiedzeniu, poza
wyborem Przewodniczącego, zapoznano się z pracami Komisji Statutowej Rady
Miejskiej VI Kadencji. Zapoznano się z przygotowanym projektem uchwały
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta, ustalono, że Komisja spotka się
jeszcze raz na jednym posiedzeniu 30 marca, w celu podsumowania
i zakończenia prac nad zmianami w Statucie. Projekt uchwały planuje się
przekazać Radzie na sesję kwietniową.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) pisma Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku sesji
dodatkowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej oraz
wycofanie projektu w sprawie emisji obligacji komunalnych,
2) 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,
3) pismo Alojzego Gembalczyka dot. ul. 26-Stycznia w Bełku, które przekazano
na Komisję Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,
4) zaproszenie na Dzień Skupienia dla samorządowców,
5) pismo w sprawie wycofania skargi na Dyrektora SP 8.
Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
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 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.
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Uchwała Nr VII/88/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach
„za” - głosowało 21 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/89/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” głosowało 21 radnych.
3) 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 VII/90/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze,
została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
4)

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 VII/91/15 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 przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
5)

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające
do Niepublicznego Przedszkola „Domino” w Rybniku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VII/92/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców
Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające
do Niepublicznego Przedszkola „Domino” w Rybniku, została przyjęta jednogłośnie
przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
6)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie
podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr VII/93/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
7)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/14 z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VII/94/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej
zakresu działania oraz liczby członków,
została przyjęta jednogłośnie przy
21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
8)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VII/95/15 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” głosowało 21 radnych.
9)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr VII/96/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, została przyjęta jednogłośnie
przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
10) Do projektu
uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/97/15 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ładu Przestrzennego, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach
„za” - głosowało 21 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/98/15 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia jej
zakresu działania oraz liczby członków, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach
„za” - głosowało 21 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr VII/99/15 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania
oraz liczby członków, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/100/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/14 z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr VII/101/15 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, została przyjęta
jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr VII/102/15 w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/103/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach
„za” - głosowało 21 radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/104/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/105/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
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19) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/106/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
20) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości gminnej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/107/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” głosowało 21 radnych.
21) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem przychodni zdrowia w Bełku przy ul. Palowickiej 2, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr VII/108/15 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie
trwałego zarządu
ustanowionego na nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem przychodni zdrowia w Bełku przy ul. Palowickiej 2, została przyjęta
jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
22) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VII/109/15 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze
powiatowej, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok 2014. Omówione zostało na Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Społecznej. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 20.02.2015 r. do 19.03.2015 r.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Grzegorz Płonka podziękował Burmistrzowi za interwencję w ZDP w sprawie
remontu chodnika na ul. Ks. Pojdy od Biedronki do tartaku.
Zwrócił się również o zwrócenie uwagi na pięć familoków na ul. Rybnickiej,
w ostatnich latach wybudowano tam lokalną oczyszczalnię ścieków, a teraz
należałoby tam wymienić jeszcze rynny.
Radny Waldemar Mitura:
1) poprosił o wywieszenie flag na ul. Broniewskiego, Konopnickiej i Czereśniowej
z okazji zbliżających się świąt państwowych (1,2,3 maj). Poprosił również
o ozdobienie ulicy Konopnickiej przy okazji świąt Bożego Narodzenia.
2) za pawilonami przy Biedronce były wycinane stare dęby, prosi o wyrównanie
terenu, bo pozostały tam koleiny po ciężkim sprzęcie.
3) poprosił redaktora IRG o zamieszczenie informacji Straży Miejskiej do
właścicieli psów oraz apelu policji przestrzegającego starszych mieszkańców
przed metodą wyłudzania pieniędzy „na wnuczka”.
Radny Grzegorz Płonka dodał, że ostatnio po ulicy Rybnickiej w Leszczynach,
a także w Dębieńsku chodzą panie, które wyłudzają pieniądze pod przykrywką
gazowni, oferując wyliczenie niższej stawki. Każą one wpłacać pieniądze na podane
konto. Dzwoniąc do gazowni usłyszymy ostrzeżenie konsultanta, który informuje,
że każdą taką sytuację należy zgłaszać na policję. Temat ten również należałoby
poruszyć w lokalnej prasie.
Radny Józef Szczekała zapytał do kogo należy skarpa przy cmentarzu
w Czerwionce. Obecnie przypomina ona małe wysypisko śmieci. Jaki jest sposób
zagospodarowanie tego terenu?
Burmistrz GiM odpowiedział, że teren po części jest tam gminny, natomiast wzdłuż
drogi jest to obszar ZDP. Kwestie sprzątania tego terenu przejmie gmina, tak jak to
zrobiła w przypadku sprzątania terenu przy ul. Kościuszki i wokół Zespołu Szkół,
gdzie wywieziono 2 tony śmieci. Jesteśmy także na etapie kończenia uzgodnień
z Agencją Rolną co do przejęcia przez gminę terenu za cmentarzem, po to żeby tam
powstał parking, wzdłuż alei, która jest między kościołem a cmentarzem i drogi
wzdłuż kościoła.
Radny Bogdan Knopik, powiedział, że w budżecie została przeznaczona kwota
50 tys. na zadanie wykonanie prac projektowych przy budynkach przy ul. Młyńskiej
i Szyb Zachodni, w związku z tym zwrócił się do Dyrektora Ucherka o przedstawienie
bliższych informacji w tym temacie.
Dyrektor ZGM Marian Ucherek powiedział, że są to prace projektowe, które dotyczą
Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina dostała kwotę około 4 mln zł na prace
związane z rewitalizacją społeczną, w ramach której będą zarówno programy
inwestycyjne, jak i programy miękkie. Programy twarde są robione z dużym
wyprzedzeniem, ponieważ składając wniosek do Urzędu Marszałkowskiego pod
koniec trzeciego kwartału, musimy mieć gotowy projekt, łącznie z pozwoleniem na
budowę. Będą dwie inwestycje. Jedna to przebudowa Domu Górnika 2, połowa tego
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budynku będzie przeprojektowana na mieszkania socjalne wraz z zapleczem. Przy
Szybie Zachodnim 1 jest budynek, który otrzymaliśmy od Kompanii Węglowej, dość
mocno zdewastowany i tam będą budowane mieszkania socjalne. Jednak na razie
nie ma jeszcze dokładnych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego.
Radna Grażyna Strzelecka zgłosiła, że na przystanku na ul. Broniewskiego przy
SP Nr 3 opadł bardzo mocno chodnik i zrobiły się duże kałuże. Utrudnia to
wchodzenie do autobusu. Dobrze by było się tą sprawą zająć. Ponadto
poinformowała, że ZNP szykuje się do manifestacji i nie chciałaby, żeby pojawienie
się w naszej gminie plakatów, było odbierano jako
protest wobec organu
prowadzącego. Sprawy, o które będą walczyć dotyczą całej oświaty, a współpraca
z organem prowadzącym układa się bardzo dobrze.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zapytał czy
projektami dotyczącymi lokali socjalnych zostanie objęty również pustostan
na ul. Młyńskiej.
Dyrektor ZGM Marian Ucherek powiedział, że w pierwszej wersji zamierzaliśmy
mieszkania socjalne zrobić w tym pustostanie. Jednak po dokładnych analizach
okazało się, że koszty przystosowania budynku są ogromne, ponieważ jest on
bardzo zdewastowany. Jest on nie do uratowania i prawdopodobnie czeka go
wyburzenie.
Sołtys Szczejkowic Ryszard Bluszcz powiedział, że niedawno otrzymał pismo od
Dyrektora ZDiSK odnośnie budowy infrastruktury oświetleniowej wykorzystującej
energię słoneczną. Termin składania propozycji upłyną 18 marca i on złożył ją
propozycję. Taka infrastruktura byłaby wskazana na osiedlu Hajduki-Okrężna, gdyż
nie ma tam możliwości pociągnięcia kabla oświetleniowego przez drogę wojewódzką
924. W tej kwestii jest również wydana pozytywna opinia dzielnicowego.
Poprosił również Skarbnika GiM o informację na temat inkasa
za odpady
komunalne. Chodzi o stawkę 10,50 i 31,50 za osoby 1 i 3. Czy należy ją zaokrąglać
czy nie?
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że dopiero tutaj dowiedział się o zapytaniach
dotyczących budowy oświetlenia solarnego. Również w Przegędzy przydałoby się
takie oświetlenie na ulicy Powstańców w kierunku Leszczyn.
Burmistrz GiM powiedział, że ustaliliśmy zasadę postępowania, że to Rada Sołecka
czy Dzielnicy przedstawia propozycje. Dobrze by było gdyby te propozycje zgrać
i wskazać najważniejsze punkty. Zrobimy analizę złożonych wniosków i będziemy
informować, które miejsca będą zrobione.
Radna Stefania Szyp powiedziała, że również zrobiła wykaz miejsc, gdzie
oświetlenie hybrydowe byłoby dobrodziejstwem dla mieszkańców.
Alojzy Pifczyk powiedział, że Rada Dzielnicy Osiedle Malenie takiego pisma nie
dostała.
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Radny Waldemar Mitura powiedział, że z Komisji Prawa będą również dostarczone
opinie dzielnicowych dotyczące montażu oświetlenia, co powinno być pomocne
w wyborze miejsc.
Wnioski złożone przez Radnych na piśmie:
Radna Izabela Tesluk:
1) proszę przy okazji remontu boiska przy szkole w Szczejkowicach o wymianę
(remont) ogrodzenia szkoły, ponieważ przez walące się części ogrodzenia
wchodzą zwierzęta leśne i staje się to niebezpieczne dla dzieci i nie tylko.
Radna Grażyna Strzelecka:
1) przekładka chodnika przy ul. Broniewskiego, przystanek autobusowy
na wysokości SP 3,
2) utwardzenie dojścia do przedszkola Nr 3 na wysokości śmietnika przy
ul. Dunikowskiego,
3) umieszczenie lamp solarowych przy chodniczku od ul. Dunikowskiego
do ul. Mostowej, dojście do przedszkola Nr 3.
Radny Wacław Brózda:
1) w związku z licznymi interwencjami mieszkańców Dzielnicy Leszczyny
dotyczących złego stanu nawierzchni parkingu przy Ośrodku Zdrowia
na ul. Sportowej, zbyt małej jego pojemności dla parkowanych tam
samochodów (mieszkańców w/w ulicy jak również klientów ośrodka) wnoszę
o podjęcie działań w tym zakresie. Zaznaczam, że temat ma poparcie
członków Komisji GKiŁP. Dodać należy, że bezpośrednio z parkingiem
sąsiaduje śmietnik należący do Wspólnoty Mieszkaniowej, wokół którego jest
często nieporządek i leżą śmieci.
Radny Bogdan Knopik:
1) proszę o wizję w terenie i podjęcie decyzji w sprawie uregulowania
odwodnienia drogi w Dębieńsku przy ul. Odrodzenia (boczna naprzeciw
sklepu „Lewiatan”). Droga ta ma duży spadek i woda deszczowa po silnych
opadach wywołuje tam głębokie wyrwy i przenoszenie materiału (żużla) w dół
drogi.
2) proszę o rozważenie możliwości zabudowy 2 lamp na słupach przy
ul. Odrodzenia 91 a, b, c, f, g. Jest to ulica boczna, gdzie zostały sprzedane
tereny gminne i obecnie tam powstały domy jednorodzinne. Brak oświetlenia
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Radny Ryszard Jonderko:
1) w związku z brakiem informacji dot. oświetlenia solarnego w sołectwie
Przegędza proszę o uwzględnienie oświetlenia ul. Powstańców Śl. w kierunku
Leszczyn. Uczniowie sołectwa Przegędza uczęszczający do gimnazjum
w Leszczynach często powracają pieszo tą ulicą. W okresie zimowym
powracają w ciemnościach. Proszę także o kilka pkt. solarnych na ul. Leśnej.
2) proszę tut. urząd, aby przy wjeździe na targowisko w Czerwionce (ustalić
odpowiednie miejsce) postawić tablicę ogłoszeniową otwartą. W chwili
obecnej różne ogłoszenia wieszane są na rosnących obok targowiska
kasztanowcach.
3) proszę Burmistrza o remont boiska sportowego przy SP w Przegędzy, boisko
wielofunkcyjne. Jeżeli powstanie sytuacja, że będą remontowane wszystkie
boiska przyszkolne w gminie to proszę ująć w projekcie remontów boisko
w Przegędzy (ogrodzenie płyty boiska, oświetlenie oraz płyta boiska).
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Ad. 11
Na zakończenie Przewodniczący RM przekazał kilka informacji:
Do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe, na otrzymanych drukach
w dwóch egzemplarzach plus 2 kopie zeznania (PIT). Radni otrzymali również kopie
wyjaśnień Wojewody dot. sposobu wypełniania oświadczeń.
Poprosił radnych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o złożenie propozycji terminów
dyżurów.
Poinformował również, że padła propozycja, aby następna sesja odbyła się 8 maja
o godzinie 12tej, a Komisje w tygodniu przed sesją.
Przewodniczący RM wszystkim obecnym złożył życzenia zdrowych, spokojnych
Świąt Wielkanocnych.
Również Burmistrz GiM w imieniu swoim i swoich współpracowników życzył
spokoju, wyciszenia, radości, a przede wszystkim zdrowia, w związku ze zbliżającymi
się Świętami. Podziękował również za wzorową współpracę.
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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