Protokół Nr VIII/15
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 8 maja 2015 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia VIII 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 wyrażenia zgody
na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy – projekt
został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie przy 21 głosach „za” –
głosowało 21 radnych.
2) wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - projekt został wycofany z porządku obrad jednogłośnie przy
21 głosach „za” – głosowało 21 radnych.
Poprosił również o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 27 marca 2015 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr VII/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
27 marca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie 21 głosami „za” - głosowało
21 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 27 marca 2015 roku
do 8 maja 2015 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Waldemar Mitura poprosił, aby Burmistrz powiedział, co
zrealizowane, co jest w toku, a co się zacznie, jeżeli chodzi o inwestycje.

zostało
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Burmistrz GiM powiedział, że zakończyła się rewitalizacja osiedla, z początkiem
maja ruszył punkt informacji turystycznej. Trwają remonty cząstkowe dróg. Jesteśmy
w trakcie prac związanych z przygotowaniem projektu rewitalizacji obszaru zameczku
w Leszczynach, mieszkań socjalnych. W obszarze oświaty realizowany jest duży
projekt związany z organizacją roku szkolnego.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że po informacjach
w mediach, które pojawiły się w związku z otwarciem fabryki Tenneco, zaczynają
do nasz wydzwaniać miasta, gminy z pytaniem co trzeba zrobić żeby znaleźć się
w specjalnej strefie ekonomicznej. Staliśmy się rodzajem ekspertów w tym zakresie.
Podziękował radnym, powiedział, że bez współpracy wszystkich służb tego sukcesu
by nie było. Dodał, że ani w tym roku ani w przyszłym nie wejdziemy z niczym na
plac budowy. Będą to lata przeznaczone na dokumentację i projekty oraz konkursy.
Najbliższa realizacja to koniec roku 2016 lub początek roku 2017. Poinformował,
że do końca drugiego kwartału zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację
przebudowy drogi 925 na odcinku od Rybnika do Rudy Śląskiej.
Burmistrz GiM dodał, że najprawdopodobniej będziemy tworzyć koncepcję
związaną z rondem przy wylocie z ul. A krajowej na ul. Wyzwolenia. Damy bezsporny
argument aby to zadania zostało zrealizowane ze środków województwa.
Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz zapytał czy istnieje jakaś
koncepcja związana z drogą 924.
Pełnomocnik ds. PRiG odpowiedział, że nie ma takiej koncepcji. Są dwa projekty
związane z budową chodnika, jednak dalej trwają uzgodnienia z ZDW jeżeli chodzi
o projekt. Jak na razie projektant nie zrezygnował z wykonania tego zadania.
Radny Bogdan Knopik zauważył, że przy okazji remontu ul. Armii Krajowej dobrze
by było wyremontować ulicę Nowy Dwór, żeby rozładować ciężki ruch, który idzie
przez centrum Czerwionki.
Radny Leszek Salamon zapytał czy w ramach remontu drogi 925 będzie
przerabiane skrzyżowanie tzw. Szczotki.
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że będziemy konsultować projekt i wszystkie uwagi
zgłaszać. Prawdopodobnie bez ronda się tam nie obejdzie.
Radny Janusz Babczyński jak będą kształtowały się proporcje zatrudnienia
w Tenneco.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że docelowo zatrudnionych tam będzie około 800 osób,
do końca roku 150 osób, a później sukcesywnie.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 6 maja. Na posiedzeniu Komisji zostały
omówione materiały na sesję Rady Miejskiej. Następnie Skarbnik GIM szeroko
omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 tok oraz informację o stanie
mienia Gminy i Miasta. Na Komisji Rewizyjnej ciąży obowiązek przygotowania
opinii dla sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i nad taka opinią
Komisja Rewizyjna pracuje. W dalszej kolejności omówiliśmy przebieg kontroli
w SP Nr 3 w Leszczynach, protokół z tej kontroli jest przygotowywany.
Przypomniał, że kolejne spotkanie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 maja
o godzinie 14:30 w Sali Rady UGiM. .
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się 4 maja
Na posiedzeniu omówiono projekty uchwał dotyczące gospodarowania

2

odpadami komunalnymi, do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku
obrad dzisiejszej sesji, nie zgłoszono uwag.
Dyrektor MOSiR przedstawił
informację na temat ścieżek rowerowych
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny – obecnie trwa uzgadnianie nowego
przebiegu tras rowerowych z Nadleśnictwem, po dokonaniu uzgodnień
przystąpią do oznakowania tras. Chodzi szczególnie o teren pojezierza
palowickiego.
W sprawach bieżących omówiono:
- powołanie Gminnej Rady Pożytyku Publicznego,
- podsumowanie imprezy „Biegaj i chodź z rozbójnikiem Ramża”,
zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk,
- VII Ogólnopolski Festiwal Mażoretek „Parada 2015,
- gmina znalazła się w dziesiątce najlepszych inwestycji samorządowych
minionego roku - Top Inwestycje Komunalne 2015. Jedno z dziesięciu
wyróżnień, przyznanych przez kapitułę konkursu, wręczono CzerwionceLeszczynom za rewitalizację zabytkowego osiedla patronackiego kopalni
„Dębieńsko”,
- zapoznano się z informacjami na temat:
a) otwarcia Punktu Informacyjnego i Izby Tradycji,
b) obchodów Dni Miasta,
c)
przygotowań do Industriady oraz festiwalu Around the Rock .
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 5 maja.
Członkowie Komisji szczegółowo omówili Sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014 oraz informację Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, które przedstawiła
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Celina Cymorek.
Podjęto wniosek o utworzeniu na terenie gminy domu pomocy społecznej dla
osób starszych, co z uwagi na coraz bardziej starzejące się społeczeństwo,
staje się konieczne.
W związku ze zmianami w programie Ministerstwa, które spowodowały
możliwość sfinansowania tylko jednego gorącego posiłku dla dzieci
w przedszkolu (dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej), zwrócono
się o przygotowanie informacji dot. kwot potrzebnych z budżetu gminy, na
sfinansowanie całodniowego wyżywienia.
Zapoznano się również z odpowiedziami na wnioski Komisji dot. doposażenia
gabinetów pielęgniarskich w szkołach oraz możliwości wprowadzenia ulg
w opłatach za wodę dla rodzin wielodzietnych.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 6 maja.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję,
członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczące
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach oraz Biblioteki Publicznej za rok 2014.
Naczelnik
Wydziału
IiR
Pan
Grzegorz
Kowalski
poinformował
o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz o wstępnych
przewidywanych warunkach dofinansowania.
Członkowie Komisji złożyli dwa wnioski dotyczące:
1) rozpoczęcia starań o przejęcia linii kolejowej Orzesze-Żory w celu
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5.

6.

7.

wykonania w tym miejscu trasy rowerowej,
2) dofinansowania dzieciom korzystający z obiadów opłacanych przez OPS
również śniadań.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
4 maja.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które
zaopiniowała pozytywnie. Bardziej szczegółowo zostały omówione projekty
uchwał dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Do pozostałych
projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie
zgłoszono.
Następnie przewodniczący Komisji przedstawił notatkę sporządzona z objazdu
w terenie, którą członkowie Komisji zatwierdzili jednogłośnie. Objazd odbył się
13 kwietnia w obecności Dyrektora ZDiSK Piotra Łuca oraz kilku radnych.
Dotyczył spraw związanych z remontami chodników w Dzielnicy Leszczyny,
oświetlenia parkingów przy Ośrodku Zdrowia w Leszczynach i Przegędzy,
sprawy zatok parkingowych przy ul. Dworcowej w Leszczynach, ewentualnej
zmiany ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa pod wiaduktem kolejowym przy
ul. Powstańców i Granicznej w Książenicach oraz zasadności przebudowy
skrzyżowania przy ul. Dworcowej i 26 stycznia w Bełku. Ustalono, że kolejny
objazd będzie miał miejsce po wakacjach.
W sprawach bieżących zostały podjęte tematy dotyczące remontów dróg,
oświetlenia, problemy związane z transportem ciężkim, czy sprawy związane
z uporządkowaniem terenów gminnych.
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 5 maja 2015 r.
Na posiedzeniu omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
w zakresie dotyczącym Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Omówiono
również projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w szczególności rozdział 6 §14, w nawiązaniu
do zapisów którego podjęto wniosek o zwiększeniu ilości koszy na śmieci na
terenie dzielnic i zakup pojemników na odchody zwierzęce.
Po raz kolejny odjęto temat zasadności zamontowania monitoringu w gminie.
Komisja zaproponowała w skład Zespołu ds. wyboru ławników sądowych
Przewodniczącego Komisji Waldemara Miturę.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał
zawartych w porządku obrad.
Komisja zapoznała się z informacją na temat prac Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach za I kwartał 2015 r., którą przedstawił
Z-ca Komendanta Komisariatu.
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 4 maja br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej.
Szczegółowo omówiono projekty dotyczące gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
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8.

9.

Gminy oraz projekt dotyczący udzielania dotacji celowej na refundację kosztów
dla osób fizycznych na oczyszczalnie przydomowe i usuwanie azbestu.
Powyższe projekty zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Więcej uwago
zwrócił projekt dotyczący wywozu odpadów ciekłych tj. trzykrotnego wywozu
w ciągu roku.
W sprawach bieżących zapoznano się z informacja pracowników ZDiSK-u,
którzy z własnej inicjatywy utworzyli tzw. „pogotowie opiekuńcze dla psów”.
Oprócz tego, że zajmują i opiekują się znalezionymi psami to jeszcze poprzez
ogłoszenia, szukają ich właścicieli a w przypadku psów porzuconych, nowych
właścicieli. Ta akcja odnosi bardzo pozytywny efekt i prawie wszystkie psy
wracają do swoich domów, albo znajdują nowy dom.
W związku ze wskazaniem potrzeby zakupu czytnika chipów dla SM lub ZDiSK,
Komisja wystąpiła z wnioskiem o zaplanowanie środków i dokonanie zakupu
takiego sprzętu, co usprawni poszukiwanie właścicieli psów.
Przewodniczący Komisji poinformował o przebiegu konkursu ekologicznego
„Ocalić od zapomnienia”, którego finał odbył się 29 kwietnia br.
Przypomniał o złożonym 25 marca na Komisji Budżetu wniosku, dotyczącym
ustawienia tablicy ogłoszeń przy targowisku w Czerwionce, obecnie ogłoszenia
wieszane są na kasztanowcach. Wspomniano o złym stanie wód rzeki Bierawki.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 6 maja br.
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej GiM oraz zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, po czym odpowiedział na liczne pytania
ze strony radnych. Pytano m.in. o wprowadzenie środków w dziale 900
w kwocie 100 tys. zł na zadanie poprawa bezpieczeństwa ruchu przez budowę
infrastruktury oświetleniowej wykorzystującej energię słoneczną na terenie GiM
Czerwionka-Leszczyny. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie
dokumentacji projektowej, przetarg prawdopodobnie odbędzie się w miesiącu
wrześniu. Komisja szczegółowo omówiła projekty uchwał związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zwłaszcza w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Również w związku z Regulaminem zgłoszono problem
braku koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody.
Omówiono także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, Burmistrz GiM wyjaśnił dlaczego gmina chce sprzedać
tenże budynek.
W/w projekty uchwał, przy jednym głosie wstrzymującym, zostały przez Komisję
zaopiniowane pozytywnie.
Do pozostałych projektów Komisja nie wniosła uwag.
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła żadnych tematów.
Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że posiedzenie Komisji miało miejsce 30 marca br. Na
posiedzeniu członkowie Komisji dokonali podsumowania prac nad zmianami
w Statucie GiM Czerwionka-Leszczyny. Ustalono, że dokonano wszystkich
niezbędnych na dzień dzisiejszy zmian. Postanowiono o zakończeniu prac nad
zmianami. W związku z tym projekt uchwały w sprawie zmian w statucie GiM,
zgodnie z wymogami, poddany został konsultacjom, a następnie ujęty
w dzisiejszym porządku sesji, w celu podjęcia przez Radę. Podziękował
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za merytoryczną pracę wszystkim członkom Komisji, Stanisławowi Brezie członkowi Komisji w poprzedniej kadencji, pani Alinie Kuśce z Biura Rady oraz
mecenasowi Aleksandrowi Żukowskiemu.
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 wyrażenia
zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy oraz o wycofanie projektu
uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał
w sprawie:
- zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
- ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób
fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za
przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
3) sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
4) pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach informujące o liczbie
ławników które Rada Miejska winna wybrać tj. 7 do Sądu Okręgowego
w Gliwicach i 10 do Sądu Rejonowego w Rybniku,
5) pismo Posła na Sejm RP Henryka Siedlaczka informujące o złożonych
interpelacjach i odpowiedziach na nie.
Do projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wpłynęła jedna uwaga.
Naczelnik wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że podczas trwania konsultacji
w/w projektu uchwały wpłynęło pismo z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Towarzystwo to zarzuciło, że nie uwzględnia się odrębnej niższej stawki dla NGO.
Ta uwaga nie odnosi się w żadnym wypadku do przedmiotowego zakresu uchwały,
gdyż regulamin odnosi się do zupełnie innych spraw. Nie reguluje on stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym uwaga ta jest
nieuzasadniona.
Przewodniczący RM poinformował, że 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 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 VIII/110/15 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 VIII/111/15 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 zmian w Statucie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/112/15 w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/113/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach
„za” - głosowało 21 radnych.
5) Do projektu
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/114/15 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
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i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia
wymogów korzystania ze środowiska, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/115/15 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru
ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku,
uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RM zaproponował aby w zespole uczestniczyło trzech radnych –
wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Do pracy w zespole zostały zgłoszone i przyjęte następujące kandydatury:
1) radnego Waldemara Mitury – radny wyraził zgodę,
2) radnego Jana Pali – radny wyraził zgodę
3) radnej Stefanii Szyp – radna wyraziła zgodę.
Uchwała Nr VIII/116/15 w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru
ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku, została
przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok
2014, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/117/15 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014,
została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/118/15 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014, została
przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/119/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr VIII120//15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/121/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
13) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości gminnej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/122/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnej służebnością drogową, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” głosowało 21 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII123//15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr VII/102/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przekazania składnika
majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/124/15 w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr VII/102/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 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 przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/125/15 w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
17) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/126/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta jednogłośnie
przy 21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
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Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali na piśmie Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014, które
omówiono szczegółowo na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej.
Dalszych uwag do Sprawozdanie nie zgłoszono.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach za rok 2014, zostało przyjęte jednogłośnie przy 21 głosach „za” głosowało 21 radnych.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali na piśmie Ocenę zasobów pomocy
społecznej na rok 2014 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, którą
omówiono szczegółowo na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej.
Dalszych uwag do Oceny zasobów nie zgłoszono
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za” - głosowało
21 radnych.
Ad. 9
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 20 marca 2015 r. do 25 kwietnia 2015 r.
Radny Waldemar Mitura zgłosił, że słupów elektrycznych, które są pochylone
i zagrażają bezpieczeństwu jest więcej., przy ul. Ligonia 3 - 5 jest ich kilka.
Należałoby przejrzeć wszystkie te słupy, najlepiej z przedstawicielem Tauronu.
Poprosił aby przy ul. Ligonia 3 przyciąć kasztan, ponieważ przysłania on światło
lampy.
Poprosił o reakcję w sprawie cieku na manhattanie, gdyż zaczyna się już tam
schodzić młodzież.
Artur Szwed odpowiedział, że ZDISK monitoruje słupy ale są one własnością
Tauronu. To jest ich majątek i oni to naprawiają.
Burmistrz GiM powiedział, że rzeczywiście jest to obszar Taurona, ma jednak
nadzieję, że w krótkim okresie czasu ta inwentaryzacja będzie zrobiona. Dodał,
że przy ul. Ligonia lepiej pasowałoby oświetlenie parkowe, niż uliczne, gdyż jest tam
rząd drzew. Będziemy wnioskować o to, by taki rodzaj oświetlenia tam był.
Ad. 10, Ad. 11
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wiceprzewodniczący RM Grzegorz Płonka powiedział, że cała ul. Ks. Pojdy
od Armii Krajowej jest nieoświetlona. Zapytał dlaczego tak jest.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że cieszy się, że jest grupa, która pilotuje takie
wydarzenia jak konkurs Nivea, ale na przyszłość prosi żeby nie robić takich rzeczy na
ostatnią chwilę, gdyż jesteśmy wtedy na straconej pozycji. Zabrakło czasu żeby się
przygotować.
Podziękował za flagi umieszczone na Manhattanie.
Zwrócił uwagę, że nadal brakuje na Sali mikrofonów.
Radny Marek Szczech zwrócił się o ustalenie właściciela terenu (lasu) położonego
z tyłu boiska w Książenicach. Jest tam bardzo dużo śmieci. Poprosił o interwencję
i zobligowanie do uprzątnięcia tego wysypiska.
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Radna Janina Binda zaproponowała, by nasza gmina, zwłaszcza radni
zaangażowali się w pomoc dla poszkodowanej ludności Nepalu. Być może można by
przeprowadzić jakąś zbiórkę.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że w Dębieńsku jest problem z zaśmiecaniem
dróg i wzbijaniem tumanów kurzu przez ciężkie samochody. Które dojeżdżają do
istniejących tam przedsiębiorstw. Należałoby poprosić prezesów firm by zakupili
sprzęt do czyszczenia dróg i po sobie sprzątali.
Przewodniczący RM odpowiedział, że pomoc dla Nepalu to zupełnie inna skala
i należy przeanalizować możliwości w tym temacie.
Radny Waldemar Mitura poruszył temat budynku klubowego na stadionie
w Leszczynach. Poprosił o spotkanie w tym temacie Burmistrza i zainteresowanych
radnych.
Burmistrz GiM powiedział, że jeśli chodzi o Niveę, to najlepszy odbiór akcji jest
wtedy kiedy jest ona spontaniczna. Musimy umieć określić też swoje szanse. 84 tys.
głosów są nierealne dla naszej gminy. Powinniśmy wspólnie zrobić wszystko, aby
każda akcja, do której przystępujemy miała swój początek i koniec, wspólnie zrobić
wszystko by wygrać.
Jeżeli chodzi o obszar sportu to on jak najbardziej zaprasza, bo taka dyskusja jest
potrzebna. Działalność sportowa w tym klubie została zachowana i to jest
najważniejsze.
Radny Jerzy Kapszewicz w imieniu mieszkańców oraz działaczy klubu LKS Ruch
Stanowice podziękował za udzieloną pomoc i wsparcie finansowe.
Radny Józef Szczekała złożył na piśmie następujący wniosek:
W związku ze zbliżającym się świętem Bożego Ciała i procesją, która w tym roku
odbędzie się w parafii św. Józefa, ulicami Jana Pawła II, Parkową i Kolejową proszę
o wysprzątanie tych terenów, które należą do Gminy i zobligowanie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Karlik” do przeprowadzenia porządku terenów należących
do spółdzielni.
Ad. 12
Przewodniczący RM poinformowała, że najbliższa planowana sesja robocza
odbędzie się 26 czerwca, będzie to sesja absolutoryjna. Wcześniej 12 czerwca
o godzinie 14:00 odbędzie się uroczysta sesja z okazji obchodów 25 – lecia
samorządu.
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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