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Protokół Nr XI/15 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 4 września 2015 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XI 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, Panią Pełnomocnik ds. Społecznych, 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, nieobecny 
był radny Józef Szczekała oraz radny Grzegorz Wolny. 
 
Burmistrz GiM przedstawił Panią Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych 
Aleksandrę Chudzik. Powiedział, że cieszy się, że można było powołać to  
stanowisko. Mamy olbrzymi obszar związany ze sprawami społecznymi. Sprawy, 
które dobrze zna Dyrektor OPS Celina Cymorek, bezpośrednio dotyczą naszych 
mieszkańców i ich podstawowych potrzeb, natomiast nowe stanowisko jest związane 
z potrzebą łącznika między sprawami społecznymi w całym ich znaczeniu. 
Począwszy od kwestii, które dotyczą rewitalizacji społecznej i możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel, poprzez obszar rozwoju.  
Pani Aleksandra Chudzik  jest osobą z kompetencjami, kierunkowym 
wykształceniem, jak również z olbrzymim doświadczeniem także w obszarze pracy 
samorządowej. Powierzone stanowisko przyniesie wiele korzyści dla nas wszystkich.    
 
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o: 
1. wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy - projekt został wprowadzony do porządku 
obrad jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych. 

2) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy - projekt został wprowadzony do porządku 
obrad jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych. 

2. wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości gruntowej – projekt został wycofany porządku obrad 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych. 

 
Poprosił  o dokonanie zmiany w porządku obrad polegającej na zamianie kolejności 
podpunktów w punkcie 6 tj. przenieść p. pkt. 8  podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
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stawki opłaty, jako podpunkt 1 – zmiana porządku obrad została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za”. 
 
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 
Protokoły  z sesji  w dniu 26 czerwca 2015 r. oraz 18 sierpnia 2015 r. były wyłożone 
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. Do protokołów uwag nie zgłoszono. 

1) Protokół Nr IX//15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     
26 czerwca 2015 r. został przyjęty 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 
- głosowało 19 radnych.       

2) Protokół Nr X//15 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w dniu 18  sierpnia 2015 r. został przyjęty 17 głosami „za”                            
i   2  głosami  „wstrzymującymi” - głosowało 19 radnych           

 
Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 26 czerwca 2015 roku do                                            
4 września 2015 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że osiem gmin położonych przy 
autostradzie A1 doszły do wniosku, że położenie przy autostradzie nie jest dziś 
niczym nadzwyczajnym, więc postanowiły zjednoczyć swoje siły w promowaniu tych 
terenów. Po to, żeby móc wiedzieć czym dysponujemy, wykonano opracowanie 
dotyczące zwłaszcza obszarów stykowych różnych miejscowości. Wszystko 
zinwentaryzowaliśmy, projekt trwał dwa lata, teraz była to konferencja 
podsumowująca go. Oprócz tego mamy opracowaną koncepcję przebicia między 
drogą wojewódzką i drogą powiatową czyli ul. Wolności, tak żeby móc udrożnić teren 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Ze środków, które pozyskaliśmy z Ministerstwa 
Infrastruktury wykonaliśmy  nasz lokalny program rewitalizacji. Jak widać zostały 
wykonane dokumenty o charakterze planistycznym, bez których po środki unijne 
aplikować się nie da. Podsumowanie odbyło się specjalnie na terenie firmy Tenneco, 
żeby pokazać, że ten potencjał istnieje nie tylko na papierze.  
 
Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,                        

że posiedzenie Komisji obyło się 2 września br.  
Na Komisji omówiliśmy materiały na sesję, a następnie podsumowaliśmy pracę 
Komisji w I połowie 2015 roku.  
Komisja w okresie sprawozdawczym przeprowadziła: 

 procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 2014 rok, 
zakończoną podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi absolutorium, 

 trzy kontrole w jednostkach organizacyjnych, jednostkach pomocniczych 
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gminy i w podmiotach realizujących zadania gminne w oparciu o umowy 
dotacji. Kontrole zakończono protokołami pokontrolnymi, w których 
przedstawiono Radzie Miejskiej 2 wnioski do Burmistrza. Rada Miejska 
przyjęła oba wnioski.  

W dalszej kolejności został wyznaczony zespół kontrolny, który w tym miesiącu 
przeprowadzi kontrolę w Dzielnicy Leszczyny Stare.  

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się                                                  
31 sierpnia br. 
Na posiedzeniu omówiono projekt uchwały dotyczący gospodarowania odpadami 
komunalnymi, do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, nie zgłoszono uwag.  
Oprócz informacji, które zostały ujęte w sprawozdaniu Burmistrza, na Komisji 
przedstawiono informacje: 

 o dalszej realizacji projektu Kół Gospodyń Wiejskich mającego na celu 
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz promowanie 
regionalnych produktów kulinarnych. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Bełk napisało projekt, którego koordynatorem jest Michał Stokłosa. Relacje                   
z realizacji tego projektu były już w Teleekspresie i TV Katowice. Na razie 
udział w nim wzięły KGW z Dębieńska, Czuchowa i Bełku.  

 o przebiegu konkursu Familoki – miasto – ogród, 

 zapoznano się również z ofertą Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na 
najbliższy sezon artystyczny. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 

radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 1 września br. 
Komisja omówiła branżowy projekt uchwały na dzisiejszą sesję, który 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.  
Następnie poruszono temat dotyczący zapewnienia dzieciom z rodzin 
korzystających z pomocy OPS dodatkowego posiłku w postaci śniadania.  
W dalszej części Komisja omówiła sytuację osób poszkodowanych w ostatnim 
pożarze familoka w Czerwionce.  
Komisja podjęła następujące wnioski: 

 wniosek Z-cy Burmistrza Pana Andrzeja Raudnera, aby w trybie pilnym, we 
wszystkich placówkach oświatowych zrobić szczegółową analizę, jak sprawy 
dożywiania w danej placówce się mają, z uwzględnieniem tego ile żywności 
pozostaje,   

 aby doposażyć lub zmodernizować plac zabaw za familokami przy ulicy 
Rybnickiej, obecnie mieszkające tam dzieci bawią się na drodze co stwarza 
zagrożenie, 

 aby rozeznać, w których placówkach oświatowych byłaby możliwość 
otworzenia gabinetów stomatologicznych. 27 sierpnia Prezes NFZ wydał 
rozporządzenie, które bardzo ułatwia powstanie gabinetów stomatologicznych 
w szkołach.  Jest to bardzo promowane przez NFZ i byłoby to opłacalne.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 

Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 2 września br.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych 
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie 
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będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania. Przekazano informację dotyczącą przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, w której ujęto dane dotyczące 
liczby uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych oraz informację                                        
o przeprowadzonych remontach. Poinformowano o dotacji dla klubów 
sportowych oraz o zorganizowanych w czasie wakacji przez MOK i MOSIR 
imprezach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  
Wpłynęły dwa pisma od państwa Marioli i Andrzeja Podolskich, prowadzących 
niepubliczną szkołę Muzyczną I i II stopnia „Egida” w Książenicach, wpisaną do 
rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Pisma dotyczą możliwości utworzenia przez gminę stypendiów                   
i nagród dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie oraz znalezienia lokalizacji 
dla działalności tej szkoły w budynkach gminnych. Członkowie Komisji przekazali 
sprawę do Wydziału Rozwoju i Wydziału Edukacji w celu przeanalizowania jej 
pod względem prawnym.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  
Radny Marek Szczech poprosił o pozytywne rozpatrzenie tych wniosków. Z roku 
na rok przybywa w Książenicach dzieci i szkoła podstawowa jest już całkowicie 
zagospodarowana, nie ma tam miejsca na pomieszczenia dla szkoły muzycznej.  

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Wacław Brózda  poinformował, że posiedzenie odbyło się                       
31 sierpnia br. 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które 
zostały zaopiniowane pozytywnie. Szczegółowo omówiono tematy związane                   
z zagospodarowaniem odpadów i planami przestrzennymi w poszczególnych 
dzielnicach.  
Ponownie poruszono temat skrzyżowania ul. 26 Stycznia i Dworcowej w Bełku, 
przy udziale Alojzego Gembalczyka. Wnosi on od kilku lat sprawę przebudowy 
tego skrzyżowania, argumentując tym, że jest ono niebezpieczne dla zdrowia                  
i życia uczestników ruchu drogowego w tym rejonie.  Kilkakrotnie, również                     
w poprzedniej kadencji, pan Gembalczyk otrzymywał w tym temacie pisma 
wyjaśniające zarówno sprawy techniczne, prawne jak i finansowe tegoż 
przedsięwzięcia. Jednak nie docierają do niego żadne argumenty i ślepo dąży do 
wymuszenia na Radzie Miejskiej podjęcia stosownej decyzji. Komisja po raz 
kolejny podtrzymała swoje stanowisko, uważając, że sprawa ta nie jest 
priorytetową dla gminy. Komisja podjęła wniosek aby wystosować pismo do Rady 
Sołeckiej w Bełku, aby wypowiedziała się w tym temacie.  
W sprawach bieżących omówiono możliwość obniżenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych, sprawy oświetlenia 
ulicznego i lamp, które nie świecą dłuższy czas oraz sprawy związane z naprawą 
chodników w dzielnicach i sołectwach.  
Ustalono, iż w I połowie października Komisja dokona dalszego objazdu dróg 
oraz zaprosi na kolejne posiedzenie Komisji przedstawiciela powiatowej komisji 
drogownictwa. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.       
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że nie ma sensu pisać do Rady Sołeckiej, 
gdyż ten temat był już wałkowany od paru lat i nikt nie popiera w tej sprawie pana 
Gembalczyka.        
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6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował,                                   
że posiedzenie Komisji odbyło się 1 września br.  
Na posiedzeniu omówiono straty jakie spowodowała lipcowa nawałnica, koszty 
jakie z   tego powodu poniosła gmina oraz postępy w usuwaniu szkód.  
Następny poruszony temat dotyczył przydziału mieszkań socjalnych w kontekście 
pożaru familoka, spowodowanego przez jednego z lokatorów. Zauważono 
problem przyznawania w jednym budynku zarówno mieszkań komunalnych jak                
i socjalnych. Powoduje to, że obok siebie mieszkają tzw. normalne rodziny, jak                   
i problematyczni lokatorzy, nie płacący czynszu oraz stwarzający zagrożenie. 
Omówiono postępy w usuwaniu skutków pożaru oraz poinformowano jaką pomoc 
otrzymały poszkodowane rodziny. 
Komendant Komisariatu Policji poinformował o podjętych w ostatnim czasie 
interwencjach.  
Komisja podjęła wniosek o umieszczenie w regulaminie utrzymania czystości                   
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zapisu dotyczącego 
obowiązku usuwania rośliny toksycznej typu „barszcz sosnowskiego”, przez 
właścicieli oraz administratorów terenów, na których ona występuje. 
Powróciła sprawa usuwania awarii oświetlenia przez firmę Tauron. Na Komisji                     
w marcu zwrócono się do Burmistrza o załatwienie sprawy nieświecących lamp 
przez przedstawiciela urzędu. W kwietniu Komisja dostała odpowiedź,                                           
że wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia przyjęte przez pracowników 
ZDISK są niezwłocznie przekazywane do firmy Tauron. Szybkość reakcji jest 
uzależniona od wewnętrznego systemu organizacyjnego pracy. Jednak system 
ten jest opieszały i Tauron należałoby monitować. 
Informacja: Komisja podjęła decyzje aby swoje posiedzenia zaczynać 15 minut 
wcześniej tj. o godzinie 14:45 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle Artur Szwed powiedział, 
że każde zgłoszenie, które wpływa do ZDISK jest przekazywane do Taurona, ale 
Tauron ma swoje procedury wewnętrzne, np. szybciej reagują, gdy nie świeci 
ciąg lamp. Zdarza się też tak, że ludzie, którzy zgłaszają awarię nie przekazują 
dokładnie wszystkich informacji.  
Przewodniczący Komisji Waldemar Mitura powiedział, że chodzi mu o to,                    
że całe ulice nie świecą, a 48 godzin to jest już sprawa pilna. Ewidentnie jest tu 
opieszałość Tauronu.  

7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 31 sierpnia br. 
Komisja omówiła temat dot. zanieczyszczenia pyłem węglowym terenu przy            
ul. Plebiscytowej w Czerwionce z udziałem przedstawicieli mieszkańców oraz 
właścicieli firmy Carbo-Partner. Po szerokiej dyskusji w tym temacie, wysłuchaniu 
stanowiska mieszkańców oraz firmy ustalono, iż członkowie Komisji dokonają 
oględzin na miejscu 8 września o godzinie 12.00. 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Szczegółowo omówiono temat związany 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i zmianami stawek za wywóz 
odpadów.                  
W sprawach bieżących  poinformowano o przystąpieniu przez gminę do 
opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Dokument ten określi strategię 
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działań na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej 
gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki 
klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Sprawę tą omówiła pani Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia 
Grzybek.  
Zapoznano się z informacją w sprawie usuwania barszczu sosnowskiego na 
terenie naszej gminy. 
Posumowano przebieg żniw i sytuację w rolnictwie w związku z trwającą suszą. 
Przedstawiono informację na temat odbytych w ubiegłą niedzielę Dożynek 
Powiatowych w Jejkowicach. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 2 września br.  
Komisja omówiła zmiany w Uchwale Budżetowej GiM oraz zmiany                                   
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pracownik Wydziału Finansowego pani 
Małgorzata Bartoszek odpowiedziała na liczne pytania ze strony radnych.  
Następnie Burmistrz omówił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
Poruszono temat termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, pomocy 
dla rolników dotkniętych suszą oraz temat pożaru familoka przy ul. Kościuszki. 
Do projektów uchwał na sesję 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 wycofanie projektu uchwały           
z porządku sesji oraz wprowadzenia projektów uchwał do porządku, 

2) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów 
uchwał w sprawie: 

 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla 
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz 
trybu    i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

3) pismo Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego dot. odpowiedzi na 
zgłoszone zapytania. 

Dodał, że 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 19 głosach „za”- głosowało 19 Radnych. 
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1) Do projektu  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, uwag 
nie zgłoszono 

 
Uchwała Nr XI/144/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, została 
przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” - głosowało 19 radnych.  
 

2) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/145/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach 
„za” - głosowało 19 radnych.  
 

3) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/146/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - 
głosowało  19 radnych.  
  

4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji 
komunalnych, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/147/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji 
komunalnych, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało                      
19 radnych. 
 

5) Przewodniczący RM poprosił Przewodniczącego Zespołu  ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników Waldemara Miturę o przedstawienie informacji                    
o pracach Zespołu oraz opinii o kandydatach na ławników (zał.) 
Do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które 
pozostawia się bez dalszego biegu, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/148/15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia 
się bez dalszego biegu, została podjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                             
19 radnych. 

 
6) Rada Miejska, przed przystąpieniem do wyboru ławników, powołała 

trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Do składu Komisji Skrutacyjnej 
przedstawiono kandydatury radnego Waldemara Mitury, radnego Michała 
Stokłosy  oraz radnego Wacława Brózdę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
W/w skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 18 głosami „za”,  
i 1 głosem „wstrzymującymi” - głosowało 19 radnych.   
W dalszej części Radca Prawny Zbigniew Pławecki przedstawił zasady 
głosowania. Wyjaśnił, że głosowanie na ławników ma charakter głosowania 
tajnego, na kartach do głosowania.   
Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej sprawdzili urnę do głosowania oraz  
rozdali karty do głosowania wszystkim radnym. 
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Po tych czynnościach Rada Miejska przystąpiła do tajnego głosowania.  
Członkowie Komisji Skrutacyjnej obliczyli głosy. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Waldemar Mitura odczytał 
protokoły z głosowania na ławników. 
W wyniku tajnego głosowania ławnikami wybrani zostali:  
do Sądu Rejonowego w Rybniku: 

1. Dzieszkowska Danuta 
2. Machnik Anna 
3. Pająk Danuta 
4. Staniczek Maria 
5. Szachniewicz Zofia 

 
w tym do orzekania w zakresie prawa pracy: 

1. Franek Andrzej 
2. Iskrzycki Ireneusz 
3. Jasiak Gabriela 
4. Lawnik Urszula 
5. Szymała Teresa 

 
do Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

1. Adamczyk Krystian 
2. Bluszcz Ryszard 
3. Malczyk-Karwot Iwona 

 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda odczytał Uchwałę Nr XI/149/15 
stwierdzającą wybór ławników. 

 
7) Do projektu  uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                        

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/150/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie 
zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami 
budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                             
i wykorzystania, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/151/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji                       
z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy                      
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu    
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
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9) Do projektu  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary 
w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów,                                
w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy                              
ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie 
Przegędza, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/152/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary                       
w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów,                            
w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej                  
w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza, została 
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

10) Do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny obejmującego obszar w rejonie cmentarza w obrębie Czerwionka, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/153/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w rejonie cmentarza w obrębie Czerwionka, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

11) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb 
Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/154/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

12) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez 
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Program 
integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” finansowanego                      
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014 – 2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 
Rybnickim, Gminą Jejkowice oraz Gminą Gaszowice dotyczącego wspólnej 
realizacji projektu, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XI/155/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę                     
i Miasto Czerwionka-Leszczyny do realizacji Projektu „Program integracji społecznej    
i zawodowej w powiecie rybnickim” finansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim, Gminą Jejkowice oraz 
Gminą Gaszowice dotyczącego wspólnej realizacji projektu, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych. 
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13) Do projektu  uchwały w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, uwag 
nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XI/156/15 w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

14) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/157/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach 
„za” - głosowało 19 radnych. 
 

15)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/158/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach 
„za” - głosowało 19 radnych. 
 
Ad. 7 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej                  
za okres od 18 czerwca do 28 sierpnia 2015 r.  
 
Radny Waldemar Mitura podziękował Straży, w Dzielnicy Dębieńsko, złapali osobę, 
która paliła plastikami. Jak widać trzeba to kontrolować. 
 
Funkcjonariusz Straży Miejskiej Jacek Korus powiedział, że zawsze jeżeli są 
podejrzenia jadą na miejsce, jedne się potwierdzają, inne nie.   
 
Ad. 8, Ad. 9 
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 
 
Radny Artur Sola, poprosił o zakończenie remontu śmietnika  pomiędzy ul. Ligonia 
11, Konopnicką 4 i Krótką 1.  
 
Radna Izabela Tesluk zapytała czy droga Wiejska będzie dokończona i kiedy będzie 
robiony jej następny odcinek oraz czy będzie robiona Bełkowska. 
 
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik odpowiedział, że ul. Wiejska będzie 
robiona w przyszłym roku, co do Bełkowskiej będziemy dyskutować. 
 
Radny Leszek Salamon powiedział, ze mieszkańcy zwrócili się do niego w sprawie 
zainstalowania oświetlenia przy ul. Przedszkolnej. Powstał tam kawałek nowej drogi 
przy przedszkolu i jest on nieoświetlony.  
 
Radny Waldemar Mitura zgłosił, że chodnik prowadzący do Intermarche jest bardzo 
zarośnięty i prosi o interwencje w tej sprawie u właściciela Intermarche.  
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Pan Piotr Hasse mieszkaniec ul. Plebiscytowej w Czerwionce, złożył skargę na pana 
Burmistrza Janiszewskiego cyt. „z powodu nie odpisywania na korespondencję                        
i wprowadzenia mieszkańców w błąd”.  
18 maja osobiście zgłosił on o zapyleniu na Plebiscytowej jak i innych ulicach,                             
i Burmistrz powiedział, że wyda natychmiastową decyzję o zraszaniu. Ale po                               
3 miesiącach rozmów przez telefon Burmistrz powiedział, że nie może takiej decyzji 
wydać. 7 lipca napisał on pismo do urzędu, do Straży Miejskiej, zgłosił to 
telefonicznie i do dzisiaj został bez żadnej odpowiedzi.  Pisma, które dostał, zostały 
przywiezione przez SM, dopiero po jego telefonicznej interwencji. Jest procedura                  
30  dni i prosi żeby wyciągnąć z tego konsekwencje. Prosi żeby się przyłożyć do 
zapylenia bo to jest sprawa poważna, tam dzieci codziennie chodzą do szkoły, 
między budynkami i torowiskiem. To nie są żarty. Tam jest tyle pyłu, że trzeba z tym 
zrobić porządek. Jak się dowiedział ze Starostwa, to gmina jest za to 
odpowiedzialna.  Prosi żeby Rada rozwiązała ten problem i skontrolowała jakie pisma 
dotyczące tego dostał.   
 
Przewodniczący RM powiedział, że ten temat był omawiany na Komisji Ochrony 
Środowiska i wszystkie pisma wychodzące i przychodzące były odczytane. Radni są 
o tym poinformowania i tutaj Rada nie widzi żadnych uchybień. Problem dotyczący 
zapylenia został przez Pana zgłoszony i do Burmistrza i do WIOŚu, i to WIOŚ jest 
właśnie instytucją władną do rozwiązywania tych problemów. Zgodnie z procedurą 
WIOŚ ten temat rozpoznaje. Gmina na wszystkie wnioski odpowiedziała w terminie. 
Było również odczytane sprawozdanie z Komisji Ochrony Środowiska, a kolejnym 
ruchem z naszej strony jest zaplanowana na 8 września wizja lokalna z udziałem 
radnych, właścicieli firmy i mieszkańców, na terenie firmy. Obecni na Komisji 
właściciele firmy wyrazili chęć współpracy w  tym temacie, aby te uciążliwości 
związane z pyleniem w miarę możliwości ograniczyć.  
 
Burmistrz GiM powiedział, że chronologicznie przedstawi to, co się wydarzyło od 
spotkania z panem Hasse do dnia dzisiejszego. Pierwsze spotkanie było 18 maja, na 
którym Burmistrz został poinformowany o problemie zapylenia przez firmę Carbo-
Partner. Rzeczywiście powiedział on, że będzie się starał złagodzić te skutki, 
jednocześnie dał panu Hasse swój numer telefonu, po to żeby w razie braku poprawy 
sytuacji mieszkaniec zadzwonił do Burmistrza. Pierwszy telefon przez pana Hasse 
został wykonany 17 lipca, gdy na dworze była temperatura 40 stopni,  poinformował 
on Burmistrza, że jest duże zapylenie. Burmistrz, będąc na urlopie, wykonał telefon 
do urzędu i poprosił, aby w trybie natychmiastowym zrobić kontrolę na miejscu 
wskazanym przez pana Hasse. Poprosił Również, żeby w tym samym dniu miał 
informację zwrotną. Informacja, że odbyło spotkanie i został z niego sporządzony 
protokół, trafiła do Burmistrza 17go i pod tym protokołem podpisał się pan Piotr 
Hasse. Burmistrz otrzymał drugi telefon, informujący o tym, że sytuacja się 
kompletnie nie poprawiła i o tym, że 7 lipca pan Hasse wysłał do urzędu pismo,                      
na które nie dostał odpowiedzi. Jednakże Burmistrz na to pismo odpowiedział, gdyż 
17go była wizja lokalna. Pan Hasse stwierdził, że nie ma z tego żadnej informacji,                
w związku z tym Burmistrz poprosił o  to, żeby w trybie natychmiastowym 
dostarczono protokół ze spotkania i pismo z WIOŚ, które informowało o rzeczowej 
sprawie. I jedno i drugie pismo zostało przyjęte przez pana Hasse i potwierdzono ich 
odbiór. To jest forma korespondencji. W między czasie Burmistrz zorganizował 
spotkanie z właścicielem zakładu, przy czym jednocześnie korespondował                             
z Przewodniczącym Rady Miejskiej, do którego zwrócił się pan Hasse o interwencję.   
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W piśmie z WIOS piszemy,  że właściciel zakładu jest zobowiązany do tego żeby 
zraszać obszar swojej działalności. Trudno nam stwierdzić czy to robi, choć on 
twierdzi, że tak. Poza tym mamy lato, którego nie było już dawno i mamy temperaturę 
ekstremalną. Burmistrz ubolewa na tym, że działalność zakładu powoduje 
uciążliwości, ale na tym miejscu przez 102 lata funkcjonowała kopalnia. Przerzucano 
tam miliony ton i te skutki były pewnie gorsze. Burmistrz jednak nie ma 
najmniejszego wpływu na to czego wymaga pan Hasse. Sprawą tą będzie się 
zajmowało Starostwo Powiatowe, bo ono jest kompetentne w tym obszarze. Problem 
jest taki, że wszystko może sprowadzić się do tego, że zakład przestanie istnieć. 
Wszystko toczy się zgodnie z procedurą. Właściciel zakładu na spotkaniu z Zastępcą 
Burmistrza oraz panią Cecylią Grzybek powiedział wyraźnie, że zrasza, ale to nic nie 
daje, bo jest za wysoka temperatura, że stworzył specjalne ciągi komunikacyjne, 
które powodują, ze samochody jeżdżą jedną linią, poza tym on skutki zapylenia także 
odczuwa. Padły określone propozycje i dzisiaj działania na linii mieszkaniec-gmina-
zakład powinny dążyć do tego, by maksymalnie złagodzić skutki tej działalności, tylko 
pytanie w jaki sposób. Przy deszczowej pogodzie na pewno te skutki będą mniejsze. 
Burmistrz powiedział, że przyjmuje na siebie złożoną skargę, ale należy pamiętać,       
że nie we wszystkim ma tu Burmistrz moc urzędową. Może on zlecić straży zraszanie 
ale tylko na swoim terenie, nie może wejść na teren zakładu. Należy pamiętać,                  
że tereny po kopalni to ciągle tereny inwestycyjne, mieszkańcy w dalszym ciągu 
uważają, że źle się stało, że kopalnię zamknięto, a działalność firmy Carbo-Partner 
ma dziś. w porównaniu do kopalni, mikronowe oddziaływanie na środowisko. 
Ponadto dodał, że on jako Burmistrz szanuje wszystkich mieszkańców, choć 
rozmowy są różne, a pan Hasse dostał od Burmistrza telefon po to, żeby go 
informować o sytuacji, a nie od razu się awanturować.  
 
Piotr Hasse powiedział, że on nie jest od tego żeby Burmistrza informować, od tego 
ma on Wydział Ochrony Środowiska, Straż Miejską. Zapytał dlaczego nie został 
poinformowany o tym, że będą oględziny w terenie. Mówimy tu o zraszaniu, a nie 
wiadomo czy tam jest w ogóle woda.  
 
Burmistrz GiM powiedział, że nie będzie tu polemizował, odpowiada on słowami 
właściciela firmy, który stwierdził, że jest zraszane.  
 
Piotr Hasse zapytał dlaczego panie, które były w firmie nie zapytały o dokumentację, 
co tam jest składowane, węgiel czy pył węglowy. On nie wie na czym one tam były – 
na kawie, na drinku. Oględziny miały być na Furgoła, a nie na 3 Maja. 
 
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik powiedział, że pan Hasse ma nie 
przesadzać  i z pewnych słów się wycofać.  
 
Przewodniczący RM powiedział, że nie można sugerować takich rzeczy pod czyimś 
adresem. Sugeruje on wyraźnie, że ktoś w imieniu Burmistrza zamiast na rozeznanie 
umawia się na drinki. W taki sposób nie prowadzi się dialogu.  
Powiedział, że ten temat był bardzo szeroko omówiony na Komisji Ochrony 
Środowiska, szkoda, że zainteresowanego nie było na tej Komisji. Kolejna okazja do 
omówienia szerzej tego tematu będzie 8 września. 
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Piotr Hasse zarzucił, że jemu takie terminy nie pasują, pasują mu tylko piątki,                   
a on nie będzie specjalnie brał urlopu. Od tego jest urząd żeby takie sprawy 
załatwiać, a nie przerzucać je na mieszkańców. 
 
Przewodniczący RM powiedział, że Radni są osobami, które również pracują i mają 
harmonogram spotkań Komisji wyznaczony na cały rok. I według tego planują sobie 
swoje zajęcia. Wszystko odbyło się zgodnie z informacją, którą pan Hasse otrzymał. 
Wnioskiem z tego posiedzenia Komisji jest  spotkanie na terenie firmy 8 września                  
o godzinie 12tej.  Mają być radni, przedstawiciele firmy i mieszkańcy. I do tego czasu 
zostawmy ten temat. My też możemy zrobić tylko tyle, ile pozwala nam prawo.  
 
Burmistrz GiM dodał, że prosi by pan Hasse przyjął do wiadomości, że wszystko to, 
co toczy się wokół tej sprawy jest dogłębnie badane. Działalność zakładu jest oparta 
o przepisy i wymogi, na podstawie których zakład dostał koncesję na działalność. 
Problem jest również taki, że niektórzy mieszkańcy wyobrażają sobie, że urząd 
odpowiada za wszystko, co jest na terenie gminy. A nie wszystko to, co się dzieje                             
w gminie zależy od urzędu. Są instytucje, które decydują o wielu sprawach, które się                      
u nas toczą. Najlepiej by pan Hasse udał się do Starostwa i sprawdził czy aby ten, 
który przekazał mu informacje, że to gmina powinna ta sprawę sprawdzić, nie 
popełnił błędu i nie przekroczył swoich kompetencji.  
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM zaproponował aby sesja październikowa odbyła się                        
23 październik, a nie 30-go, ze względu na święto Wszystkich Świętych.  
 
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 


