Protokół Nr XII/15
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 października 2015 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XII 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 brali udział wszyscy radni.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/139/15 z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej – projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało 21 radnych.
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 CzerwionkaLeszczyny,
3) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok – Naczelnik
Wydziału RGiM Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że w trakcie konsultacji
społecznych projektu uchwały wpłynęło pięć uwag z Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Po ich przeanalizowaniu Burmistrz uwzględnił tylko jedną
z nich. W rozdziale I ust 4 pkt 7 słowo powierzania zastąpiono słowem zlecania.
Jest to o tyle istotne, że wg ustawy powierzanie to zlecenie zadania ze 100%
udziałem dotacji, natomiast zlecanie to maksymalnie 90% dotacji.
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokół z sesji w dniu 4 września 2015 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
1) Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
4 września 2015 r. został przyjęty 19 głosami „za” i 2 głosami
„wstrzymującymi” - głosowało 21 radnych.
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Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 4 września 2015 roku
do 23 października 2015 roku oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz GiM (w odniesieniu do Zebrań Wiejskich) powiedział, że jest po spotkaniu
z Przewodniczącym Komisji doradczej do spraw pożytku publicznego, na którym
poruszono temat budżetu obywatelskiego. Chciałby, aby był on wprowadzony jak
najszybciej, natomiast odpowiedzialność za finanse nie pozwala dziś na to, by go
wprowadzić z dnia na dzień. Trzeba by było dla każdej dzielnicy i sołectwa ustalić
parytety, wg których ustalony byłby poziom finansów i forma wyboru zadania na
okoliczność budżetu obywatelskiego. Podział środków dla dzielnic i sołectw zawsze
budził pewne rozbieżności i dyskusje. Na dzień dzisiejszy procedujemy quazi budżet
obywatelski, w postaci budżetu sołeckiego. Jesteśmy po zebraniach na tą
okoliczność, na niektórych kwota ponad 20 tys. nie budziła żadnych zastrzeżeń,
natomiast na niektórych budziła wątpliwości i dyskusje, a nawet niepotrzebne
waśnie. W związku z tym na w/w spotkaniu ustaliliśmy, że rok 2015 zostanie bez
zmian, natomiast rok 2016 upłynie na pokazywaniu jak ten budżet ma być tworzony,
wprowadzany, i być może dostaniemy pozytywny sygnał finansowy, że będziemy
mogli wg określonego klucza środki finansowe wygospodarować dla poszczególnych
dzielnic. Do radnych będzie należała forma wyboru procedowania tego budżetu.
Dziś najwyższymi przedstawicielami społeczeństwa są radni, którzy biorą na siebie
odpowiedzialność, zwłaszcza przy ostatnim sposobie głosowania do Rady Miejskiej.
Jest jeszcze Rada Sołecka i Rada Dzielnicy, i także ona ma prawo procedować
sprawy, które dotyczą najbliższej okolicy. Reasumując, dobrze by było temat ten
przełożyć do dyskusji na rok 2016, a dziś powinniśmy się zastanowić, co robić aby
środków na budżet obywatelski było jak najwięcej.
Radna Stefania Szyp dodała, że chór Magnificat dał 40 minutowy występ na
zaproszenie w Muzeum Węglowym w Zabrzu, w neogotyckiej sali witrażowej, z okazji
obchodów Dnia Papieskiego.
Burmistrz GiM odniósł się jeszcze do faktu, że obecnie bardzo powszechne są
dyskusje na temat tego, że gmina wyraziła zgodę na przyjęcie uchodźców. Wyjaśnił,
że gmina wyraziła taką zgodę, ale pod określonymi warunkami. Całe nieścisłości
biorą się z tego, że Wojewoda przysłał informację, w której należało się
zadeklarować tylko na tak czy nie, ale nie mówi nic o warunkach.
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik wyjaśniła, że 1 października
odbyło się spotkanie w gronie dyrektorów jednostek, aby omówić pismo, które
dostaliśmy od Wojewody w sprawie możliwości zadeklarowania przyjęcia uchodźców.
Ta deklaracja była sformułowana w systemie zerojedynkowym, w taki sposób,
że można było odpowiedzieć tylko czy TAK czy NIE, i jaka ilość. Dlatego w ślad za
tym wystosowaliśmy skan protokołu z posiedzenia, w którym jasno deklarujemy,
że możemy przyjąć co najwyżej dwie rodziny, które liczą rodziców i jedno dziecko,
pod warunkiem otrzymania przez gminę środków finansowych na pomoc tym
rodzinom. Równolegle odbyło się spotkanie z księdzem Dziekanem Szczypką, który
poinformował nas, że proboszczowie poszczególnych parafii zobowiązali się do
finansowej pomocy, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.
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Następnie Burmistrz GiM przekazał
majątkowych za rok 2014. (zał)

informację

dotyczącą

oświadczeń

Radny Bogdan Knopik odniósł się do budżetu obywatelskiego i powiedział, że od
początku samorządu mamy Rady Sołeckie i Rady Dzielnic, które co roku dostają
środki finansowe. My jako reprezentanci tych rad spełniamy pewną formułę tego
funduszu. Te środki mamy do dyspozycji, reprezentujemy mieszkańców, w ich głos
się wsłuchujemy i środki te przeznaczamy na to, na co mieszkańcy nam wskazują.
Jest to inna formuła, ale my jako mieszkańcy danego sołectwa czy dzielnicy te środki
dostajemy, tylko jest kwestia jakie to są środki.
Burmistrz GiM dodał, że nie zdarzyło się, aby zadanie, które jest realizowane
w obszarze decyzji rady sołeckiej czy dzielnicowej, było niezgodne ze stanowiskiem
zebrania mieszkańców, a zebranie mieszkańców jest najwyższą formą sprawowania
władzy.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 21 października br.
Na Komisji omówiliśmy materiały na sesję, a następnie dyskutowaliśmy na temat
przeprowadzonych kontroli we wrześniu w Dzielnicy Leszczyny Stare oraz
w październiku przedszkolu Nr 8 w Dębieńsku. Jeżeli chodzi o kontrolę
w Dzielnicy Leszczyny Stare, to zakończyła się protokołem pokontrolnym,
w którym nie sformułowaliśmy wniosków. Jeżeli chodzi o Przedszkole Nr 8
jesteśmy na etapie pisania protokołu i formułowania wniosku.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
19 października br.
Na posiedzeniu omówiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok, do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku
obrad dzisiejszej sesji, nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących:
 omówiono sprawę utworzenia budżetu obywatelskiego w gminie –
uzyskano informacje, że w przyszłym roku rozpoczną się prace w tym
kierunku – szkolenia, wymiana doświadczeń z gminami, gdzie taki budżet
już funkcjonuje. Dodała, że bardzo fajnie działają inicjatywy lokalne
i dobrze by było przeprowadzić w tym temacie szkolenia, żeby zachęcić
do takich działań mieszkańców.
 poinformowano o rozpoczęciu kolejnego roku działalności Uniwersytetu
III Wieku, z którego szerokiej oferty korzysta wielu mieszkańców,
 poinformowano o wręczeniu nagród w konkursie fotograficznym
i konkursie plastycznym organizowanym w ramach projektu – Familoki –
miasto – ogród,
 Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła informację o realizowanych
przez Bibliotekę projektach promujących czytelnictwo,
 poinformowano o złożenie wniosku o dołączenie osiedla Familoków do
Szlaku Techniki oraz wniosku konkursowego – Gmina przyjazna rodzinie,
 trwa realizacji projektu Kół Gospodyń Wiejskich mającego na celu
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zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz promowanie
regionalnych produktów kulinarnych – który ma bardzo szeroki oddźwięk
wśród mieszkańców gminy i poza jej granicami,
 zapoznano członków Komisji z pismem Fabryki Aktywności Młodych
z Gorzowa Wielkopolskiego dotyczącym działań wolontariackich.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się
20 października br.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok.
Zwrócono się o przygotowanie informacji o liczbie punktów sprzedaży całonocnej
alkoholu, na terenie gminy.
Członkowie Komisji powyższy projekt zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
W sprawach bieżących:
 zapoznano się z odpowiedzią na wniosek z poprzedniej Komisji dot.
możliwości utworzenia gabinetów stomatologicznych w jednostkach
oświatowych. Możliwość wygospodarowania pomieszczeń na ten cel jest
w 6 placówkach, w związku z tym podjęto wniosek, aby zwrócić się do
podmiotów medycznych z informacją o takiej możliwości,
 poinformowano o trwającym od 19 do 25 października br. Ogólnopolskim
Tygodniu Kariery, którego współorganizatorem jest m. in. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 poinformowano o przystąpieniu do rozpoczęcia realizacji programu
„Bezpieczna +” w szkołach,
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 października br.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia oraz materiałami na sesję członkowie
Komisji pozytywnie zaopiniowali trzy branżowe projekty uchwał.
Złożyli wniosek aby Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą szczegółowych
warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz o zabezpieczenie
w budżecie środków w wysokości 20 tys. zł na nagrody Burmistrza dla osób
fizycznych oraz zespołów, które w roku 2015 zdobyły nagrody w etapach
międzynarodowych i ogólnopolskich, chodzi o muzykę, taniec i plastykę.
Przekazano informację o:
 inauguracji roku szkolnego pracowników oświaty, z okazji 110-lecia ZNP
oraz 25-lecia samorządności,
 funkcjonowaniu
stołówek
szkolnych
po
wprowadzeniu
zmian
żywieniowych ,
 o działalności UTW w roku 2015/2016,
 kursach językowych dla dorosłych i dzieci, spotkaniach autorskich oraz
kursach e-motywacja prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną
w Czerwionce-Leszczynach,
 otwarciu dwóch nowych tras do nordic walking w Palowicach,
 zrealizowanym przez GB Luxtorpeda projekcie „Razem na rolki”, który
został dofinansowany ze środków programu Działaj Lokalnie.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
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Radny Marek Szczech poprosił o pozytywne rozpatrzenie wniosku Komisji
o ustanowienie nagród dla artystów.
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
19 października br.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zostały
omówione branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, do których nie
wniesiono uwag.
W kolejnym punkcie Komisja zajęła się omawianiem spraw dotyczących
współpracy na linii gmina-powiat wraz z Z-cą Starosty Markiem Profaską oraz
Ireną Woźnicą. Zostały omówione tematy już realizowanych zadań oraz
przedstawiono plan na przyszłość.
W sprawach bieżących omówiono tematy zgłoszone przez obecnych
mieszkańców ul. Waryńskiego w Czuchowie oraz mieszkankę ul. Błękitnej
w Leszczynach. W obu przypadkach chodziło o remonty tych ulic.
Po raz kolejny poruszony był temat pisma pana Gembalczyka. Ostatecznie
Komisja opierając się protokołem z Zebrania Wiejskiego w Bełku na dzień
dzisiejszy zamknęła ten temat.
Następnie została przedstawiona notatka z objazdu dróg.
Komisja podjęła wniosek aby zaprosić przedstawicieli ZDW na następne
posiedzenie w listopadzie.
Burmistrz GiM dodał, że miało miejsce podpisanie umowy na dokumentację
zadania: remont drogi 925 na odcinku Rybnik-Ruda Śl. Czas opracowania
dokumentacji to koniec 2016 r. Prosi rady sołeckie Stanowic, Przegędzy i Bełku
aby zaangażować się w ewentualne uwagi do tego projektu. Całe zadanie będzie
kosztować ponad 100 mln. zł. Czas realizacji zadania to 2017/2018. Będziemy
chcieli ,aby zaczęło się od Przegędzy w kierunku Rudy Śl.
Radny Ryszard Jonderko poprosił aby odpowiednio wcześniej poinformować
mieszkańców, gdzie dokumentacja będzie wyłożona.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że jest to obowiązek
wykonawcy i na pewno to zrobi.
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 20 października 2015 r.
Na posiedzeniu omówiono skargę na Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny. Komisja stwierdziła, że Burmistrz nie naruszył prawa, działał zgodnie
z kompetencjami, dlatego proponuje uznać skargę za bezzasadną. Szerzej przy
podejmowaniu uchwały w tej sprawie.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
Komisja zapoznała się z informacją na temat pracy Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach za III kwartał 2015 r., którą przedstawił
Z-ca Komendanta Komisariatu.
Zapoznano się z odpowiedzią na wniosek Komisji dot. usuwania rośliny „barszcz
sosnowskiego”. Z uwagi na to, że nie można takich zapisów ująć w regulaminie
utrzymania czystości i porządku w gminie, zaproponowano podjęcie odrębnej
uchwały w tym temacie.
W sprawach bieżących poruszono m.in. zgłaszany przez mieszkańców – byłych
pracowników Zakładów Drobiarskich, problem z brakiem możliwości uzyskania
druków Rp-7, potrzebnych do otrzymania świadczeń emerytalnych.
Ustalono, że w tej sprawie należy zgłaszać się do syndyka masy upadłościowej,

5

który jest znany Sądowi Okręgowemu w Gliwicach.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, Posiedzenie Komisji odbyło się 19 października br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej, które
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
W sprawach bieżących:
Przewodniczący Komisji odczytał pismo mieszkanek Leszczyn z prośbą
o zwiększenie środków na dokarmianie i sterylizację kotów wolnożyjących. Temat
musi być rozpatrzony pod kątem prawnym. Sprawę rozezna Dyrektor ZDiSK.
Elżbieta Student Naczelnik Wydziału GO omówiła sprawy związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Obecnie nie stwierdza się
większych problemów w tym temacie.
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydziału EiZ omówiła temat związany z gospodarką
niskoemisyjną. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem dokument będzie
procedowany na sesji w czerwcu.
Przewodniczący Komisji przedstawił notatkę z wyjazdowego posiedzenie Komisji
na terenie firmy Carbo-Partner, dotyczącego skargi na nadmiernego zapylenie
pyłem węglowym okolicznych posesji. Na posiedzenie Komisji w listopadzie
zostanie zaproszony przedstawiciel firmy w celu przekazani informacj,i co zostało
w tym temacie zrobione na terenie firmy. Cecylia Grzybek odczytała pismo
ministerstwa, które dostaliśmy w tym temacie, wg którego wszystkie procedury
zostały zachowane.
Przewodniczący Komisji ponowił wnioski o zamontowanie tablicy ogłoszeń
na targowisku w Czerwionce oraz o zakup czytnika czipów z przekazaniem
do ZDiSK.
Radny Bogdan Knopik poprosił o informacje jakie drogi zostały rozgraniczone
i jakie środki na to przeznaczono oraz jakie dokumentacje są prowadzone.
Informacja taka zostanie przygotowana w późniejszym terminie
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 października br.
Komisja omówiła zmiany w Uchwale Budżetowej GiM oraz zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Skarbnik GiM odpowiedział na liczne
pytania ze strony radnych. Następnie omówił sprawozdanie z wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku.
Burmistrz GiM omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr IX/141/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
członkowie Komisji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Przewodniczący komisji przedstawił bieżącą
korespondencję:
 w sprawie prośby ZNP, Komisja stwierdziła, że na razie nie ma możliwości
finansowych by podnieść dodatki dla nauczycieli,
 w sprawie dalszego remontu ul. Cichej w Dębieńsku i ul. Swobody
w Czuchowie Komisja postanowiła, że naprawy dróg będą przebiegać
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Rady Dzielnic i Sołeckie.
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 w sprawie pomocy finansowej gminie Koniecpol Komisja postanowiła nie
nadawać jej dalszego biegu.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) informacja Burmistrza Gminy i Miasta o oświadczeniach majątkowych
złożonych przez pracowników gminy,
2) informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych
Przewodniczącemu Rady (zał.),
3) podziękowanie proboszcza i społeczności parafii w Palowicach za przyznanie
dotacji na remont dachu kościoła,
4) otrzymano do wglądu kserokopie protokołów z posiedzeń Zarządu MZK
w Jastrzębiu-Zdroju za okres od maja do sierpnia 2015 roku,
5) pismo Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie projektu uchwały
do porządku obrad sesji,
6) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów
uchwał w sprawie:
 opłaty targowej,
 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od
dnia 1 stycznia 2016 roku,
 określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku,
 uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
Dodał, że w dniu wczorajszym wpłynęło jeszcze pismo mieszkanki Leszczyn
w sprawie remontu ul. Błękitnej, które zostanie przekazane do rozpatrzenia przez
Komisję GKiŁP.
Poinformował, 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 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 XII/159/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy głosach
21 „za” - głosowało 21 radnych.
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2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/160/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 21 „za” –
głosowało 21 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
Przewodniczący
RM
poprosił
Przewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami radnego Waldemara Miturę o przedstawienie stanowiska
Komisji w sprawie skargi.
Radny Waldemar Mitura odczytał uzasadnienie Komisji Prawa, Porządku
Publicznego i Współpracy z Samorządami, stanowiące załącznik do uchwały.
Burmistrz
GiM dopowiedział, że
wszystkie sprawy związane
z korespondencją z Panem Hasse wyjaśnił w piśmie do Przewodniczącego
RM. Podkreślił, że nigdy nie powiedział, że na terenie Czerwionki nie ma
pyłów, nie zdarzyło mu się także, żeby nie odpowiedzieć w ramach
kompetencji na uwagi mieszkańców. Działalność zakładów zawsze oddziałuje
w jakiś sposób na środowisko. Przez 102 lata negatywnie oddziaływała na
środowisko Kopalnia Dębieńsko. Na tyle, na ile możemy staramy się
mieszkańcom pomagać. Na przestrzeni od lipca do dnia dzisiejszego problem
został zdiagnozowany i przedstawiony, kiedy nie dotyczył on w sensie
decyzyjnym Burmistrza. Pełna dokumentacja i korespondencja do pana Hasse
trafiała. Ta sprawa nie pozostanie nam obojętna. Będziemy monitorować
działania Starostwa Powiatowego, będziemy mieszkańców wspierać, a od
przedsiębiorcy będziemy egzekwować wykonanie zapisów decyzji Starostwa.
Mecenas Aleksander Żukowski powiedział, że rolą Rady Miejskiej jest
rozpatrywanie skarg na działalność organu wykonawczego. Ta skarga może
być rozpoznana tylko dwojako: albo uznana za zasadną, albo uznana za
bezzasadną. Często jest tak, że mieszkańcy zgłaszają jakiś problem, który ma
podłoże ściśle prywatne, do najbliższego urzędu gminy. Nie analizują
przepisów, który organ jest właściwy. W tym wypadku Burmistrz zrobił to,
co do niego należało, to na co pozwalają mu przepisy. Nie mógł wszcząć
postępowanie administracyjnego, ani wydać decyzji, bo nie ma kompetencji
kontrolnych w stosunku do podmiotu gospodarczego działającego w innej
formule niż osoba fizyczna. Natomiast mieszkańcy w tego typu sytuacjach
mają szeroki wachlarz narzędzi prawnych, których mogą używać przede
wszystkim w postępowaniu przed Sądem Powszechnym i wykazywać, że po
ich stronie dochodzi do jakiejś szkody. Działanie Burmistrza było tutaj bez
zarzutu, jak również bez zarzutu było działanie Komisji i Rady Miejskiej
w zakresie samego przebiegu postępowania skargowego. Jeżeli Rada
podejmie dziś tą uchwałą, to następnie zostanie ona przesłana do skarżącego
wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
Uchwała Nr XII/161/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 21 „za” głosowało 21 radnych.
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4) Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/162/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, została
przyjęta jednogłośnie przy głosach 21 „za” - głosowało 21 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
Przewodniczący RM poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Waldemar Mitura zgłosił kandydaturę radnej Stefani Szyp, która
wyraziła zgodę.
Radny Ryszard Jonderko zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Mitury,
który wyraził zgodę.
Radna Stefania Szyp zgłosiła kandydaturę radnego Jana Pali, radny wyraził
zgodę.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/163/15 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
została przyjęta jednogłośnie przy głosach 21 „za” - głosowało 21 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/164/15 w sprawie opłaty targowej, została przyjęta jednogłośnie przy
21 głosach „za” - głosowało 21 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XII/165/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby
dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/166/15 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
9) Do projektu
uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr IX/141/15 z dnia
26 czerwca 2015 roku
w
sprawie
wystąpienia
Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XII/167/15 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach Nr IX/141/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wystąpienia
Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z
Międzygminnego
Związku
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Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach
„za” – głosowało 20 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/168/15 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, została
przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/169/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/170/15 w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
13) Do projektu
uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/171/15 w sprawie przekazania składników majątkowych pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych
14) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/172/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach
„za” - głosowało 20 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego
przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie,
uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XI/173/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy
Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/174/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony
części
nieruchomości
komunalnej
oraz
na
odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/175/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony
części
nieruchomości
komunalnej
oraz
na
odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony części nieruchomości komunalnej oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/176/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony
części
nieruchomości
komunalnej
oraz
na
odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Książenicach
zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/177/15 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśnięcie
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Książenicach
zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
20) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali
mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/178/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało
20 radnych.
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21) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśniecie
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych
w Książenicach zabudowanych budynkiem szkoły, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/179/15 w sprawie wyrażenia zgody na częściowe wygaśniecie
trwałego
zarządu
ustanowionego
na
nieruchomościach
położonych
w Książenicach zabudowanych budynkiem szkoły, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
22) 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.
Uchwała Nr XII/180/15 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
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
23) 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 XII/181/15 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 20 głosach „za” - głosowało
20 radnych.
24) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/139/15 z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/182/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/139/15 z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 28 sierpnia 2015 r. do 16 października 2015 r.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 8, Ad. 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Grażyna Dyl mieszkanka ul. Błękitnej w Leszczynach powiedziała, że wraz
z pozostałymi mieszkańcami od wielu lat stara się o remont ich ulicy.
Przeprowadzono już w tym temacie wiele rozmów. Powiedziała, że do utwardzenia
jest pół km drogi i od lat o to bezskutecznie walczą. Przy tej ulicy mieszkają osoby
niepełnosprawne, dwie z nich poruszają się na wózkach inwalidzkich. Przez te lata
droga jest co roku kilkakrotnie naprawiana, jednak te remonty nie przynoszą żadnego
skutku. Z utwardzenia tej drogi skorzystałoby dużo więcej osób, niż z utwardzenia
np. ul. Malczyka, gdzie jest tylko 10 domów. Ciągle się nam tylko obiecuje
utwardzenie tej drogi. Ponadto ze względu na to, iż mieszkają przy naszej drodze
osoby niepełnosprawne i jest to droga przelotowa, a w przyszłości będą na dalszym
jej odcinku budowane domy, należałoby ją zrobić dobrze, a nie metodą śladową.
Przewodniczący Komisji GKiŁP Wacław Brózda powiedział, że Pani Dyl była
dwukrotnie na posiedzeniu Komisji. Komisja pochyliła się dokładnie nad tą sprawą
i stwierdziła, że koszt zrobienia pełnego utwardzenia z kanalizacją, to jest prawie
1 mln zł na tych 500 m, dlatego zaproponowaliśmy drogę dwuśladową przynajmniej
na jakiś okres czasu.
Burmistrz GiM dodał, że takie problemy na terenie gminy są, a my staramy się je
rozwiązywać i wybierać zadania, które są najpilniejsze i takie, co do których nie ma
wątpliwości prawnych. Potwierdza to co powiedział, że ta droga zasługuje na to, aby
zrobić ją ze wszelkimi procedurami. Ale ze względu na to, że jest ok 60 km dróg na
terenie gminy, niektóre o zdecydowanie gorszej nawierzchni, wyznaczyliśmy
priorytety i sposób wyboru przedsięwzięcia. Rozwiązanie, które się przyjęło czyli tzw.
drogi dwuśladowe są realizowane we wszystkich sołectwach i dzielnicach i również
w jakiś sposób satysfakcjonują. Cały czas mówimy, że to jest remont i w sytuacji
kiedy gminę będzie stać na to żeby zrobić drogę z prawdziwego zdarzenia, to wtedy
zabieramy płyty. Jeżeli mieszkańcy nie chcą takiego rozwiązania, to muszą poczekać
aż w budżecie będzie wolny 1 mln zł.
Przewodniczący RM powiedział, że ta droga jest zauważona do remontu. Cały
problem polega na tym, że nasze możliwości na dzień dzisiejszy są takie,
że możemy tą drogę zrobić metodą dwuśladową. Jest kolejne pismo pani Dyl, które
zostanie skierowane na Komisje GKiŁP, gdzie spróbujemy rozważyć możliwości
pogodzenia możliwości gminy i oczekiwać mieszkańców. Główny problem tej drogi to
odwodnienie i trzeba by budować kanalizację. Może jednak udałoby się zrobić
pierwszy odcinek tej drogi w szerszym zakresie, a dalej metodą dwuśladową.
Radny Grzegorz Płonka powiedział, że chciałby jedynie przypomnieć, że ta ulica
była dla nas ważną ulicą i niejednokrotnie o niej rozmawialiśmy, ale priorytet jaki się
pojawił to była szkoła. Dlatego trzeba było wiele zadań odpuścić. Priorytetem było,
żeby wyprowadzić dzieci z salek katechetycznych i należy to przypomnieć.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski powiedział,
że chciałby złożyć pierwszy wniosek na ręce członka nowo powołanej Komisji
Statutowej.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że zrobiono w Leszczynach nowe chodniki na
ul. Reymonta, ul. Poprzecznej i ul. Ogrodowej. Teraz jest prośba do Dyrektora
ZDiSK i Komendanta SM o rozwiązanie problemu, bo dwa tygodnie po oddaniu tych
chodników nadal są miejscami parkingowymi. Może podstawić tam jakieś znaki, albo
wzmożyć aktywność SM i karać.
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Radny Wacław Brózda powiedział, że są głosy, iż w piątkowe wieczory, kiedy
w Bajlando odbywa się impreza dużo aut wjeżdża pod kościół od strony głównej
drogi. Może należałoby tam posłać SM albo policję.
Radny Grzegorz Płonka podziękował za dobrą współpracę z powiatem i za
ul. Dworcową, gdzie robi się obecnie parkingi.
Wnioski złożone przez radnych na piśmie:
Radny Antoni Procek:
1) Mieszkańcy, kierowcy ul. Bieli proszą o zabudowanie lustra na skrzyżowaniu
z ul. 3-go Maja, co poprawiłoby bezpieczeństwo wyjazdu z drogi
podporządkowanej na główną.
2) Mieszkańcy ul. Waryńskiego zwracają się ponownie do ZDiSK o zabudowę
spowalniaczy ruchu wzdłuż ulicy. Gdyż pomimo zabudowanych znaków
ograniczających prędkość kierowcy ich nie przestrzegają i narażają
przechodniów na potrącenie.
3) Skrzyżowanie ul. Kochanowskiego z ul. 3 Maja na wyznaczonym miejscu
(chodniku) dla pieszych kierowcy przejeżdżają samochodami skracając sobie
drogę. Prosimy o zabudowę dwóch słupków i uniemożliwienie przejazdu.
4) Mieszkańcy ul. Słonecznej dziękują za wyremontowanie drogi ale proszą
o rozpatrzenie i ustawienie znaków ograniczających prędkość, gdyż niektórzy
kierowcy jeżdżą ile fabryka da.
Radny Wacław Brózda:
1) ZDiSK – wnoszę o naprawę dwóch zapadlisk na parkingu samochodowym
przy ul. Broniewskiego 11 - przy chodniku dojściowym do SP 3 w dzielnicy
Leszczyny.
2) ZDiSK – wnoszę o utwardzenie terenu oraz oświetlenie miejsca zabudowy
przyrządów do ćwiczeń typu „Herkules” w parku przy ul. Sportowej
w dz. Leszczyny.
Przewodniczący RM poinformował, że na wniosek Komisji Ochrony Środowiska
mamy na sesji obecnych przedstawicieli Fundacji na Rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii z Katowic. Przybyli do nas, aby przedstawić plan gospodarki
niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny wraz z projektem założeń do
planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
naszej gminy.
Pan Piotr Kukla wprowadził radnych do tematu, następnie przedstawił prezentację
multimedialną w tym temacie oraz odpowiedział na liczne pytania ze strony radnych.
Ad. 10
Przewodniczący RM poinformował, że następna sesja odbędzie się 27 listopada.
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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