Protokół Nr IX/15
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 czerwca 2015 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia IX sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Po czym poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych: Burmistrza Gminy i Miasta
Marka Kornasa oraz Wiceburmistrza Gminy i Miasta Piotra Ignacego.
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 brało udział 19 radnych, nieobecna
była radna Jolanta Szejka oraz radny Waldemar Mitura.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, – projekt został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych.
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadania na drodze powiatowej - projekt został wprowadzony do
porządku obrad jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych.
3) zmiany uchwały Nr VII/109/15 Rady miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej projekt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie przy 19 głosach
„za” – głosowało 19 radnych.
4) wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju - projekt został wprowadzony do porządku
obrad jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych.
5) udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory z przeznaczeniem na realizację
zadania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym - projekt został
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało
19 radnych.
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Poprosił również o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 8 maja 2015 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją
na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr VIII/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
8 maja 2015 r. został przyjęty przy 18 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym głosowało 19 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 8 maja 2015 roku do
26 czerwca 2015 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Wiceprzewodniczący RM Grzegorz Płonka
przedstawił
sprawozdanie
ze zgromadzenia
MZK w Jastrzębiu Zdroju z dnia 25 czerwca. Pomijając
poszczególne punkty obrad, zwrócił uwagę na punkt 8, dotyczący spraw
organizacyjnych związku. Omówiono pismo, które wpłynęło od pana Ryszarda
Rakoczego przedstawiciela Jastrzębia, w którym składa rezygnację z funkcji
Przewodniczącego Zarządu MZK. Pół roku temu przyjął on tą funkcję, a dzień później
po jego wyborze, wpłynęło do MZK pismo, iż uchwałą Rady Miasta Jastrzębie
występuje ze związku. W dniu wczorajszym przyjęto rezygnację i wybrano
w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, pana Daniela Wawrzyczka, przedstawiciela
miasta Żory. Związek jest obecnie w trudnej sytuacji organizacyjnej, lecz nie
finansowej. Mamy na dzisiejszą sesję przygotowany projekt uchwały o wystąpieniu
ze Związku. Patrząc na przykład Wodzisławia, który dwa lata temu wystąpił ze
związku i zorganizował swoją komunikację, dzisiaj pragnie powrotu, pokazując jak
trudno jest samemu organizować komunikację. Jednak przykład Jastrzębia, które
planuje na swoim terenie organizować tzw. bezpłatną komunikację, pokazuje jak
w niewłaściwy sposób traktuje się innych członków Związku i zmusza nas do
przyjęcia przygotowanej uchwały. Podejmując tą uchwałę mamy szansę pokazać,
iż od stycznia 2016 roku nie będziemy członkiem Związku, lecz do tego czasu
koniecznie trzeba będzie dokonać szczegółowej analizy finansowej związanej
z wystąpieniem. Dotyczy to głownie projektu, w którym uczestniczymy (e-bilet) oraz
poszukania alternatywy, być może korzystniejszego rozwiązania dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w obszarze komunikacji.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 24 czerwca. Na posiedzeniu dyskutowano na
temat opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Poinformował, że Komisja Rewizyjna, zgodnie z planem pracy,
jeszcze w tym miesiącu przeprowadzi kontrolę w Sołectwie Palowice.
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Komisja
Działalności
Gospodarczej,
Promocji
i
Rozwoju
–
Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny poinformował,
że posiedzenie odbyło się 22 czerwca. Otwarto posiedzenie i przyjęto porządek
obrad. Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. Omówili
materiały na sesję Rady Miejskiej oraz sprawy bieżące. Członkowie Komisji nie
zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad. W sprawach
bieżących podsumowano dwa duże wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim
czasie na terenie naszej gminy. Mowa o Industriadzie oraz o festiwalu Around
The Rock. Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc
w organizacji tych imprez.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 23 czerwca.
Członkowie Komisji w związku z 10-leciem Placówki Wsparcia Dziennego
z Leszczyn, zapoznali się z prezentacją przedstawiającą działalność placówki
w tym okresie. Komisja była pod wrażeniem ogromu prac i zaangażowania
pracowników Placówki, gdzie z różnych form wsparcia korzysta obecnie
86 dzieci i młodzieży, a w przeciągu tych 10 lat było to 516 osób.
Zapoznano się również z ofertą dotyczącą programu profilaktyki zdrowotnej,
którą można wykorzystać w placówkach oświatowych z wykorzystaniem
najnowszej technologii, jaką jest telemedycyna.
Zapoznano się z odpowiedziami na wnioski Komisji: powstania domu pomocy
na terenie gminy i możliwości sfinansowania całodniowych posiłków dla dzieci
przedszkolnych, z rodzin korzystających z pomocy OPS.
Podjęto wniosek o opracowanie Programu w tym zakresie i zabezpieczenie na
jego realizację środków.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 czerwca.
Członkowie Komisji chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego Burmistrza Marka
Kornasa.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję,
przekazano relację ze spotkania radnych z Burmistrzem, które odbyło się na
wniosek radnych z Dzielnicy Leszczyny 18 maja, w sprawie funkcjonowania
oraz stanu technicznego obiektu sportowego przy ulicy Brzozowej
w Leszczynach. Jeżeli budynek zaplecza sportowego nie spełni norm
użytkowania, należy zakupić dwa kontenery z przeznaczeniem na szatnie oraz
zaplecze sanitarne. Były to wnioski z w/w spotkania.
Członkowie Komisji na ostatnim posiedzenie złożyli trzy wnioski:
 o zabezpieczenie środków w budżecie na 2016 rok na umożliwienie
dostosowania obiektu sportowego w Bełku do wymogów licencyjnych
PZPN dla trzeciej ligi,
 o opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy boisku LKS Dąb
Dębieńsko
 o instalację siłowni zewnętrznych w plenerze w każdej dzielnicy
i sołectwie oraz doposażenie siłowni już istniejących (Bełk, Palowice,
Stanowice).
Przekazano informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016,
przekazano informacje o wynikach konkursów i przeglądów oraz o imprezach,
które zostały zorganizowane dla mieszkańców naszej gminy.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
2.
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5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
22 czerwca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej oraz
omówiono wykonanie budżetu za rok 2014.
Następnie Komisja skupiła się tematyce związanej z współpracą z Powiatem.
Na posiedzeniu Komisji obecna była Pani Irena Woźnica Przewodnicząca
Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w Powiecie. Omówiono takie zadania inwestycyjne jak remont ulicy Armii
Krajowej czy Zabrzańskiej. A także inne tematy jak:
 budowa chodnika i zejścia przy Biedronce w Leszczynach na ul. Ks. Pojdy,
 remont ulicy Palowickiej w Bełku, Furgoła w Czerwionce, Klimka
w Książenicach,
 sprawy niedokończonych chodników: w Palowicach przy ulicy Wiejskiej,
w Książenicach przy ul. Ks. Pojdy oraz w Przegędzy przy u. Leszczyńskiej.
Przewodniczący przedstawił kolejne pismo pana Gmebalczyka dotyczące po
raz kolejny przebudowy skrzyżowania ulic 26 stycznia i Dworcowej w Bełku.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby zaprosić go na następne
posiedzenie Komisji w miesiącu wrześniu.
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Wiceprzewodniczący
Komisji
radny
Artur
Sola
poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło 23 czerwca 2015 r.
Na posiedzeniu omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
w zakresie dotyczącym Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do pozostałych projektów uchwał
zawartych w porządku obrad.
Komisja ponowiła wniosek do Burmistrza o podjęcie decyzji o powołaniu
zespołu ds. zabudowy monitoringu na terenie gminy.
Omówiono sprawę usuwania padłych zwierząt potrąconych na drogach sprawa wymaga podjęcia ogólnych ustaleń szczególnie w zakresie dotyczącym
dróg wojewódzkich i powiatowych.
Komisja zapoznała się z informacją na temat prac Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach w ostatnim okresie, którą przedstawił
Z-ca Komendanta Komisariatu, inspektor Mariusz Klepek.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 czerwca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
W sprawach bieżących poinformowano o wyborach do Izby Rolniczej na
następną kadencję, do której weszli radny Bogdan Knopik oraz pan Eugeniusz
Pyszny. Radny Bogdan Knopik został Przewodniczącym Powiatowej Izby
Rolniczej.
Przewodniczący Komisji poruszył temat wykaszania nieużytków, porzuconych
śmieci, jak również ponownie pochylono się nad tematem dotyczącym
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przewodniczący poinformował o wniosku, dotyczącym ustawienia przy
targowisku w Czerwionce tablicy ogłoszeń, był to wniosek złożony 25 marca na
Komisji Budżetu, powtórzony na Komisji Ochrony Środowiska 4 maja oraz

4

powtórzony na ostatniej Komisji. Przypomniał także o wniosku dotyczącym
zakupu czytnika chipów u psów dla ZDiSK.
Na końcu Komisja spośród swoich członków wybrała Wiceprzewodniczącego,
którym został radny Michał Stokłosa.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
24 czerwca.
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej GiM oraz zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Odpowiedział na liczne pytania ze strony
radnych.
Następnie omówiono dwa zadania inwestycje tj. remont ulicy Zabrzańskiej oraz
remont ulicy A. Krajowej. Są to dwa duże zadania z dużym wkładem gminy.
Kosztorys na ul. Zabrzańską wynosił pierwotnie 4 mln zł, po przetargu
potrzebna jest kwota w wysokości niecałych 2 mln zł. Przetarg na
ul. A. Krajowej odbędzie się we wtorek, kosztorysowa kwota to również około
4 mln zł. Jest nadzieja, że po przetargu będzie ona niższa. Tutaj nie mamy
zaplecza w postaci schetynówki, które wynosi około 1 mln zł, gdyż jesteśmy na
liście rezerwowej. Inwestycja na ul. Zabrzańskiej już się rozpoczęła i jest
nadzieja, że do końca września będzie zrealizowana.
Poruszono również problem wynikający z niebilansowania się systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie gmina musi dołożyć
do systemu 450 tys. zł.
Burmistrz GiM wyjaśnił również czym spowodowany jest projekt uchwały
w sprawie wystąpienia gminy z MZK Jastrzębie.
Do pozostałych projektów Komisja nie wniosła uwag.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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
dodatkowych uchwał,
2) sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) pisma Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Posła na Sejm RP
Marka Krząkały, w związku z 25-leciem samorządu terytorialnego.
Dodał, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Podziękował wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji uroczystości
związanych z obchodami 25-lecia samorządu. Odbiór wśród mieszkańców był bardzo
pozytywny. Podziękował również delegacjom Rady za obecność na obu pogrzebach.
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Ad.6 Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny za 2014 rok, które przedstawił Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło.
Jeszcze raz skupił się na najważniejszych kwotach. Powiedział, że dochody za
2014 rok wykonano w wysokości 126.247.262,00 zł, co stanowiło 100,5%
wykonania planu dochodów. Wydatki wyniosły 123.279.805,20 zł, co stanowiło
96% wykonania planu wydatków. W tym wydatki bieżące stanowią 84%,
a wydatki majątkowe wynoszą 15,34%. Przychody budżetu wykonano w kwocie
11.139.695,25 zł. Rozchody budżetu wykonano w kwocie 6.530.513,00 zł.
Budżet gminy za 2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2.967.456,99 zł.
Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących
o kwotę 8.476.014,51 zł. Łączna kwota zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia
2014 roku wyniosła 31.542.836,12 zł. Łączna kwota zobowiązań wraz
z odsetkami zamknęła się kwotą 7.748.124,15 zł.
2) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014. Powiedział, że jeżeli chodzi o bilans
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego to suma bilansowa
wynosi 14.019.708,54 zł, w tym środki pieniężne 8.653.591,61 zł. Kwota
zobowiązań to 35.903.060,78 zł. Łączny bilans obejmujący dane wynikające
z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu
budżetowego to suma bilansowa 237.759.854,96 zł. Łączny rachunek zysków
i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego to zysk netto w kwocie
27.585.030,79 zł. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące
dane wynikające ze stanu zmian w funduszu samorządowych jednostek
budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, to jest kwota
222.555.497,80 zł. wykazana w łącznym bilansie.
3) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił informację o stanie mienia Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poinformował, że stan mienia na dzień
31 grudnia 2014 roku wynosi 3.526.620,09 metra kwadratowego powierzchni
gruntów ogółem.
Burmistrz GiM powiedział, że sesja absolutoryjna to sesja, gdzie mówimy
o wykonaniu budżetu, o realizacji zadań, które planujemy w budżecie. Budżet ma
to do siebie, że ma lewą i prawą stronę, i że rok składa się z 12 miesięcy. Istotą
zarządzania finansami jest stworzenie takiego modelu budżetu, który pozwoli na
realizację zadań choćby w kontekście dróg. A jednocześnie pozwoli na
wygospodarowanie wolnych środków, które w przypadku naszej gminy powinny
być na poziomie 15-20 mln zł. Na dzień dzisiejszy, aż takich wolnych środków
gmina nie ma, ale na szczęście ogólnie wolne środki są. I jest to efekt decyzji
m.in. Rady podjętej w roku 2009 o tzw. oszczędzaniu, czyli przekazywaniu
nadwyżki budżetowej na redukcję zadłużenia. Pozwoliło to na doprowadzenie
budżetu roku 2014 do bezpiecznego momentu, gdzie spełniliśmy współczynnik
indywidualnego zadłużenia gminy. Okazuje się, że dzisiaj się w tych widełkach
mieścimy. Budżet m.in. jest tworzony pod inwestycje. Idealnie jest jeżeli
inwestycje stanowią miedzy 20-25%, wtedy można coś zrobić. My dziś się
ocieramy o tą granicę, ale ten procent powinien być jeszcze wyższy. Rok 2014
upłynął pod znakiem szukania środków finansowych po to, aby zrealizować
zadania również w oparciu o pieniądze zewnętrzne. Na przestrzeni ostatnich lat
pozyskaliśmy ponad 75 mln zł na zadania, które świadczą dziś o poprawie
jakości życia mieszkańców.
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4) Przewodniczący RM Bernard Strzoda odczytał Uchwałę Nr 4200/V/63/2015
z dnia 8 kwietnia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz
z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Pala przedstawił Uchwałę Komisji
Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu
wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok.
Przewodniczący RM przedstawił Uchwałę Nr 4200/V/03/2015 z dnia
3 czerwca 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, wraz z uzasadnieniem. V Skład
Orzekający RIO wydał opinię pozytywną.
Ad. 7 Dyskusja
Burmistrz GIM zauważył, że opinia o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok była wydana
z uwagą dotyczącą zobowiązań wymagalnych.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że te zobowiązania wymagalne w większości tej kwoty
dotyczą zakładu budżetowego. Kiedyś były one wielokrotnie wyższe, myśmy z tym
problemem się już prawie uporali, a wynikają one z rozliczeń zakładu ze wspólnotami
mieszkaniowymi. Były one kwartalne, jednak w celu wyeliminowania tych zobowiązań
będą one częstsze.
Dyrektor ZGM Marian Uherek dodał, że od tych zobowiązani nie ma odsetek,
a wynikają one ze specyfiki współpracy jaka jest ze wspólnotami.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za rok 2014.
Uchwała Nr IX/127/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za rok 2014, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”- głosowało 19 radnych.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2014.
Uchwała Nr IX/128/15 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2014, została przyjęta jednogłośnie
19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
Burmistrz GiM podziękował za absolutorium i jednomyślne głosowanie. Powiedział,
że test to bardzo mobilizujące. I podziękował, że Rada docenia wkład wszystkich
w to, by wizerunek gminy i warunki finansowe były jak najlepsze.
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Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 19 głosach „za”- głosowało 19 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/129/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało 19 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/130/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
3) Do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii
kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na
zachód od ul. Miarki, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/131/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru obejmującego
część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od
autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar
w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w obrębie Bełk, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/132/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar
w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w obrębie Bełk, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało
19 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie
stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
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Uchwała Nr IX/133/15 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało19 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na
ławników do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu
zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/134/15 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji
o kandydatach na ławników, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/135/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części
nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
8) Do projektu
uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/136/15 w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/137/15 w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
10) Do projektu
uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr IX/138/15 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.
zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/139/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/109/15 Rady miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania na drodze powiatowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/140/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/109/15 Rady miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na
drodze powiatowej, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało
19 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/141/15 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory
z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr IX/142/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żory
z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało
19 radnych.
Ad. 11
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 26 kwietnia do 17 czerwca 2015 r.
Radny Marek Szczech zapytał czy jest realny termin zabezpieczenia budynku
w Książenicach przy ul. Nad Potokiem.
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Komendant SM powiedział, że były prowadzone rozmowy w tej sprawie i padły
zapewnienia, że sprawa zostanie rozwiązana.
Radny Ryszard Jonderko zapytał czy jest możliwość wyegzekwowania
od właściciela usunięcia z drogi materiałów budowlanych
na ul. Swobody
w Czuchowie.
Komendant SM powiedział, że jest tam problem z panem, który jest zakupoholikiem
i nie ma miejsca na posesji ich składować. Najprawdopodobniej ZDiSK usunie to
z drogi i odda w depozyt, gdyż materiały te stwarzają niebezpieczeństwo.
Radny Bogdan Knopik poprosił żeby kolejny raz wystąpić z pismem do Nadzoru
Budowlanego, chodzi o pustostan przy ul. Odrodzenia.
Ad. 12, Ad. 13
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Marek Szczech odczytał wniosek następującej treści:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !
W ostatnim czasie weszły w życie przepisy umożliwiające odebranie prawa jazdy za
przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. I dobrze,
bo piratów drogowych trzeba eliminować. Ale prawo nie może być podstępne. Należy
karać na terenie faktycznie zabudowanym,
a nie np. w środku pola.
W związku z powyższym
Składam wniosek o wyłączenie z obszaru zabudowanego ulicy Armii Krajowej,
na odcinku od ulicy Wyzwolenia, do ulicy Żorskiej.
Uzasadnienie:
Zgodnie z Kodeksem Drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ) obszar zabudowany – obszar
oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.
Jednocześnie jest bardzo precyzyjny przepis, który mówi na ten temat:
Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.), 5.2.48.2. Ustalenie granic obszaru
zabudowanego.
Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego znakiem D-42 powinna być
powiązana z występującą wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym
i występującym na drodze ruchem pieszych.
Znak D-42 powinien być umieszczony w pobliżu miejsca, w którym następuje
wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi. Znak D-42 powinien
być powiązany z takimi elementami zagospodarowania drogi, jak:

początek chodnika,

wyjazdy bramowe z posesji,

pas postojowy lub parking wyznaczony wzdłuż jezdni,

skrzyżowanie.
Jako obszar zabudowany nie powinny być oznakowane miejsca, w których:

zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie jest z nią bezpośrednio
związana,

strefy przedmieść, w których zabudowa ma charakter handlowo-usługowy
(hurtownie, warsztaty, duże sklepy), jeżeli nie wiąże się z nią intensywny ruch
pieszych w pobliżu drogi,

11



konieczność ograniczenia prędkości wynika jedynie z warunków
geometrycznych i technicznych drogi,

występujący ruch pieszych wynika jedynie z lokalizacji przystanku
autobusowego, skrzyżowania dróg lub ma charakter sezonowy.
Moim zdaniem ulica Armii Krajowej na wspomnianym odcinku nie spełnia definicji
obszaru zabudowanego.
Jeżeli policja, czy ktoś inny uważa, że na tym odcinku należy ograniczyć prędkość –
należy to uczynić stawiając odpowiedni znak ograniczenia
Jest jeszcze jeden aspekt, który podniesie bezpieczeństwo tego odcinka drogi po
proponowanej przez mnie zmianie:
Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest
obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych.
uczestników ruchu.
Radny Marek Szczech złożył również kolejny wniosek:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !
Chciałbym w imieniu mieszkańców Książenic złożyć wniosek w sprawie usprawnienia
komunikacji publicznej.
Stan obecny:
Nasi mieszkańcy, aby gdziekolwiek dojechać, muszą korzystać z usług
3 przewoźników - KZK GOP (wariant linii 194 przemianowany ostatnio na 195),
ZTZ Rybnik oraz MZK w Jastrzębiu-Zdroju. Każdy z przewoźników ma swoje bilety,
co dodatkowo podraża podróż.
Przykładowo - aby dojechać do centrum gminy znajdującym się w Czerwionce,
musimy przejechać przez miasto Rybnik. Nie mamy bezpośredniej komunikacji
z Czerwionką (mimo stosunkowo niewielkiej odległości 7-10 km) - chcąc tam
dojechać musimy skorzystać z KZK GOP - linia 195 (część mieszkańców w zasięgu
tej linii), albo z ZTZ Rybnik (inna część mieszkańców) - w celu dojazdu do Leszczyn,
a następnie z MZK w Jastrzębiu Zdroju (którego członkiem jeszcze obecnie jest
nasza gmina) w celu dojazdu z Leszczyn do Czerwionki (kasując kolejny bilet).
Komunikację z miastem Rybnik zapewnia nam ZTZ Rybnik tylko dlatego,
że graniczymy z dzielnicą Rybnika-Kamień i autobus obsługujący mieszkańców
Kamienia musi jeździć przez Książenice (jego trasa przebiega przez 1/3 Książenic,
pozostali mieszkańcy mają do przystanku nawet do kilku kilometrów, sytuację
utrudnia dodatkowo likwidacja w ostatnim czasie jednego z przystanków).
Komunikacja z Knurowem realizowana jest wyłącznie do sąsiednich Szczygłowic,
gdzie należy dokonać dalszej przesiadki, aby dojechać do centrum Knurowa,
czy dalej - do Gliwic, albo Katowic.
Jakakolwiek synchronizacja rozkładów jazdy pomiędzy trzema przewoźnikami to
syzyfowe zadanie mimo powszechnie dostępnych komputerów - mieszkańcy muszą
często czekać kilkadziesiąt minut na dalsze połączenie i tak na pokonanie 6-10
kilometrów potrzeba ponad godzinę, przy czym mała częstotliwość kursów sprawia,
że dojazd na konkretną godzinę wymaga wyjazdu godzinę wcześniej.
Nic dziwnego, że kto może, rezygnuje z komunikacji publicznej. Niestety - nie
wszyscy mogą - młodzież, osoby starsze, bezrobotne, nie posiadające prawa jazdy i
samochodu. Sprawna komunikacja publiczna to możliwość swobodnego wyboru
szkoły, co przekłada się na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i łatwiejsze
znalezienie pracy. To możliwość dojazdu do lekarza czy szpitala (np. Knurów). To
możliwość korzystania z dostępu do kultury (np. do Centrum KulturalnoEdukacyjnego w Czerwionce). To konieczność dojazdu do Urzędu Pracy przez
bezrobotnych.
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Brak komunikacji publicznej wyklucza wiele osób z normalnego funkcjonowania w
społeczeństwie. Zamyka ich w domach, nie pozwala na swobodny wybór szkoły, nie
pozwala zdobyć kwalifikacji, pracy, czy skorzystać ze służby zdrowia albo oferty
kulturalnej.
W maju 2011 roku, niemal z dnia na dzień, zlikwidowana została linia PKS, kursująca
na trasie Knurów-Rybnik przez Książenice, pozbawiając tym samym wielu uczniów
możliwości dojazdu do wybranych przez nich szkół.
W tej chwili, w związku z podjętą uchwałą o wystąpieniu z MZK, mam nadzieję, że
pojawiają się nowe możliwości reorganizacji transportu, co pozwoli w ramach tych
samych środków budżetowych poprawić dostępność komunikacji miejskiej.
Proponujemy następujące rozwiązania:
Prosimy o umożliwienie bezpośredniego dojazdu do Czerwionki np. przez wydłużenie
linii 195 bądź wprowadzenie jej odpowiednika.
Prosimy o przywrócenie linii autobusowej Knurów-Rybnik, lub przynajmniej
przedłużenie linii ZTZ do Szczygłowic, albo wprowadzenie alternatywnej linii np. na
trasie dookoła gminy
Prosimy o synchronizację rozkładów jazdy.
Prosimy o jeden, wspólny bilet.
Prosimy o ekologiczną komunikację publiczną na miarę XXI w.
Może czas odkurzyć pomysł np. centrum komunikacyjnego w okolicy dworca
w Leszczynach, może pozyskajmy środki na wdrożenie systemu Bike and Ride.
Panie Burmistrzu, Panie Pełnomocniku, liczymy na Was !
Dziękuję za uwagę.
Burmistrz GiM powiedział, że PKS zlikwidował linię i nikogo się o to nie pytał,
zlikwidował bo była nieopłacalna. Problem jest w tym czy jesteśmy w stanie stworzyć
taki system, który zadowoli wszystkich. Jest czas na to żebyśmy zaczęli o tym
dyskutować. Są miejsca na mapie, które albo połączeniom sprzyjają albo je
wykluczają. Niestety Książenice znajdują się w takim miejscu, gdzie muszą korzystać
z KZK GOP, ZTZ Rybnik i MZK Jastrzębie. Jak do tej pory nic mądrego nikt nie
wymyślił, ponieważ napełnienie jest takie jakie jest. Mamy na to przynajmniej pół roku
czasu, być może w tym temacie powstanie jakiś zespół roboczy, bazę w postaci
informacji mamy.
Radny Bogdan Knopik podziękował pracownikom ZDiSK za przeprowadzone
remonty na drogach i za wzorową współpracę. Nasza polityka, jeżeli chodzi o drogi
jest dobra, a ZDiSK dobrze współpracuje z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zaprosił
wszystkich na festyn zorganizowany z powodu różnych jubileuszy, który odbędzie się
27 czerwca na boisku sportowym w Czuchowie.
Podziękował wszystkim
współorganizatorom oraz urzędnikom, którzy zagrają mecz.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Osiedle Malenie Alojzy Pifczyk podziękował za
sfinalizowanie jego wniosku i postawienie wiaty na przystanku kolejowym
Czerwionka-Dębieńsko.
Radny Ryszard Jonderko podziękował za wybudowanie siłowni na wolnym
powietrzu obok ośrodka zdrowia w Przegędzy. Zaprosił wszystkich na Festyn Śląski
organizowany przez Wspólnotę Śląską Ciosek, który odbędzie się 4 lipca na boisku
sportowym w Przegędzy.
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Wnioski złożone przez radnych na piśmie:
Radny Ryszard Jonderko:
1) Proszę tut. urząd o ustawienie przed targowiskiem w Czerwionce tablicy
ogłoszeń (otwartej). W chwili obecnej wszelkie ogłoszenia wieszane są na
kasztanowcach. Z jednej strony chronimy kasztanowce (nakłady finansowe),
a z drugiej pozwolimy na niezbyt przyjemny widok związany z reklamami
i ogłoszeniami na nich.
2) Proszę tut. urząd o zakup czytnika czipów psów dla ZDISK. Czytnik w dużym
stopniu przyczyni się do usprawnienia prac związanych z programem ochrony
zwierząt – realizowanym przez nasz urząd.
Radny Antoni Procek:
1) Mieszkańcy ul. Folwarcznej proszą o zabudowanie spowalniacza ruchu. Mimo
postawienia znaku ograniczającego szybkość 30 km/h kierowcy go nie
przestrzegają i jeżdżą ile się da (przejechano ostatnio pieska).
2) Mieszkańcy ul. Waryńskiego zwracają się z prośbą o rozpatrzenie
i zabudowanie spowalniaczy ruchu, i to jeden za wlotem do ulicy w rejonie
Nr 1 i dalej za skrzyżowaniem z ul. Topolową w rejonie Nr 17. Mimo, że są
postawione znaki 30 km/h kierowcy pędzą z prędkością 60-70 km/h.
3) Mieszkańcy ul. Bieli proszą o zabudowanie lustra na skrzyżowaniu
z ul. 3-go Maja.
4) W rejonie parkingu przykościelnego ul. Mazanka i Komunalna prosimy
o postawienie koszy na śmieci.
Ad. 14
Przewodniczący RM poinformował, że wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady oraz
z Burmistrzem wystąpili z inicjatywą ufundowania sztandaru GiM CzerwionkaLeszczyny.
Brakuje
tego
elementu
przy
różnych
uroczystościach.
Najprawdopodobniej na najbliższej sesji będzie projekt uchwały dotyczący procedur
związanych z ufundowaniem tego sztandaru.
Następna sesja robocza jest planowana na 4 września, jeżeli wystąpią pilne sprawy
związane z przesunięciami w budżecie będzie zwołana sesja nadzwyczajna.
Na koniec złożył wszystkim życzenia miłego i spokojnego wypoczynku wakacyjnego.
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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