Protokół Nr XV/15
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 17 grudnia 2015 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XV 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 oraz Wice Starostę Powiatu Rybnickiego.
(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 20 radnych, nieobecny
był radny Michał Stokłosa.
Przewodniczący RM poprosił 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) Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Ad. 2
Protokoły z sesji z dnia 27 listopada 2015 r. i sesji nadzwyczajnej z dnia 2 grudnia
2015 r. były wyłożone w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. Do protokołów
uwag nie zgłoszono.
1) Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
27 listopada 2015 r. został przyjęty 19 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym” - głosowało 20 radnych.
2) Protokół Nr XIV/15 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w dniu 2 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie 20 głosami
„za” - głosowało 20 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 27 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Przewodniczący RM przywitał delegację hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach,
która przekazała na ręce Burmistrza Gminy i Miasta oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Betlejemskie Światło Pokoju, które po raz 25 dotarło do Polski.
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Wice Starosta rybnicki Marek Profaska podziękował za rok współpracy, w którym
zostało dużo zrobione, a ponadto mamy dwie sztandarowe inwestycje –
ul. Zabrzańską oraz ul. Armii Krajowej. Życzył wszystkim zdrowych, rodzinnych,
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz aby nadchodzący rok spełnił wszystkie
oczekiwania.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 16 grudnia br.
Na wstępie omówiliśmy materiały na sesję Rady Miejskiej, a następnie szeroko
omówiliśmy wyniki kontroli przeprowadzonej Urzędzie GiM w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Komisja nie sformułowała
zaleceń i wniosków po tej kontroli. Ponadto Komisja stwierdziła wykonanie
zaleceń i wniosków z poprzedniej kontroli, dotyczących sposobu rozliczeń opłat
za media w budynkach OSP oraz wykorzystania mieszkań w budynkach OSP,
zasad ich najmu oraz odpłatności.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
14 grudnia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2016 roku,
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji, nie zgłoszono
uwag.
W sprawach bieżących omówiono:
 zakończenie projektu KGW TV, które odbędzie się 18 grudnia. Projekt miał
na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz promowanie
regionalnych produktów kulinarnych, projekt miał bardzo szeroki oddźwięk
wśród mieszkańców gminy i poza jej granicami,
 VIII Turniej Gospodyń Wiejskich,
 przedstawicielki gminnych Kół Gospodyń udają się do Sokołowa gdzie
wezmą udział w jarmarku świątecznym, natomiast delegacja z Sokołowa
będzie brała udział między innymi w biegu – po moczkę i makówki,
w Stanowicach19 grudnia,
 podsumowano akcję „Szlachetna Paczka”,
 miał miejsce również I Dzień Wolontariusza,
 zapoznano się z informacją Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych
o projektach do których planuje się przystąpić w przyszłym roku oraz
informacją Naczelnika Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta o bieżącej
działalności.
 przekazano informacje z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego,
 omówiono przygotowania do Święta makówek, które odbędzie się w
sobotę.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło 7 grudnia br.
Członkowie Komisji zapoznali się z prezentacją Strategii Rozwiązywania
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Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016
– 2025 przedstawioną przez dr Krzysztofa Wranę.
Dodatkowych informacji w tym temacie udzieliły Pełnomocnik ds. Społecznych
oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
Komisja jednogłośnie 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt
Strategii, którego przyjęcie planowane jest na sesji w styczniu w 2016 r.
Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją na temat projektu budżetu
Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawioną przez Panią Dyrektor.
Komisja jednogłośnie 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt
budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok.
Zgłoszono potrzebę budowy parkingu na kilka samochodów przed siedzibą OPS,
w tej sprawie Komisja zwróci się z wnioskiem
do Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ładu Przestrzennego.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 grudnia br.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia, poinformowano członków Komisji
o skierowanym do sejmu projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty,
dot. zmiany wieku szkolnego oraz kompetencji kuratorów oświaty i trybu ich
powoływania. Przedstawiono sprawozdanie z zorganizowanego przez ZNP
spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz placówek powiatowych dot.
reformy edukacji. Przekazano informację o zakończonych 15 projektach
technicznych dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
o sporządzanych obecnie projektach wykonawczych dla 3 obiektów
wymagających pozwolenia na budowę. Poinformowano o stanie realizacji
inwestycji dot. budowy przedszkola w Bełku (aktualnie trwa etap odbioru).
Przekazano informacje o uchwale dot. przyznawania nagród w dziedzinie kultury,
o procedurze współpracy między oświatą a opieką społeczną oraz o realizacji
wniosków dot. stypendiów sportowych. Zostały omówione imprezy oraz
wydarzenia zorganizowane przez MOK, MOSiR oraz Bibliotekę Publiczną.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
14 grudnia br.
Na Komisji zostały omówiony projekty uchwał na dzisiejszą sesję, do których
uwag nie wniesiono. Ponadto omówiono stan realizacji wniosków złożonych
przez Komisję w bieżącym roku. W sprawach bieżących zostały poruszone
głownie sprawy oświetlenia na drogach gminnych, zwłaszcza dot. przejść dla
pieszych.
Komisja podjęła następujące wnioski:
 Zobligowała ZDiSK do wystąpienia do
przedsiębiorcy działającego
w rejonie chłodni przy ul. Rybnickiej o właściwe oznakowanie dojazdu do
firmy.
 Aby zobowiązać Przewodniczącego RM do pozyskania w jak najszybszym
czasie projektu remontu drogi 925.
 Aby w miesiącu styczniu zorganizować wyjazdowe posiedzenie Komisji
poświęcone sprawom mieszkaniowym i innym tematom związanym
z ZGM.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenia.
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6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 15 grudnia 2015 r.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Gminy i Miasta na
2016 rok.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
Komisja w omawianym na kilku posiedzeniach temacie oświetlenia przejść dla
pieszych, podjęła wniosek o doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Ligonia
w Leszczynach od nr 1 do nr 11.
Poparto również wnioski zgłoszone Komisji na piśmie przez radnego Bogdana
Knopika, a dotyczące potrzeby zabudowy nowych punktów świetlnych
w dzielnicy Dębieńsko.
Omawiano również sprawę dotyczącą kontaktów dzielnicowych policji z radnymi,
sołtysami, przewodniczącymi rad i mieszkańcami.
Zgłoszono bieżące sprawy porządkowe m.in. leżące połamane drzewa i gałęzie
na terenie i ścieżce przyległej do obiektu MOSiR przy ul. Brzozowej
w Leszczynach oraz zaśmiecenie terenu obok Inter Marche.
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 14 grudnia br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej,
do których nie zgłosiła uwag.
W sprawach bieżących:
 Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał „Raport o stanie
środowiska w województwie śląskim w 2014 roku”. Poinformował, że na
kolejnej Komisji Naczelnik Wydziału EiZ przedstawi streszczenie dot. naszej
gminy.
 Poinformował, iż w miesiącu listopadzie w filii Politechniki Śląskiej w Rybniku
odbyło się podsumowanie projektu „Czynna Ochrona Przyrody w Lasach
Nadleśnictwa Rybnik”. UGiM reprezentowała pani
Katarzyna Pyszny,
pracownik Wydziału EiZ oraz Przewodniczący Komisji. Gmina nasza była
największym beneficjentem tego projektu.
 Poinformował, że w miesiącu styczniu na posiedzenie Komisji zostanie
zaproszona Prezes Fundacji Pracownia Edukacji Żywej pani dr Maja
Głowacka w celu podsumowania projektu Czynna ochrona przyrody w lasach
nadleśnictwa Rybnik dot. naszej gminy.
 Przedstawił wniosek Prezydenta Miasta Rybnika o zmianę granicy
administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem CzerwionkaLeszczyny. Dodał, że skoro dotyczy on Sołectwa Przegędza, przedstawi go
na najbliższej Radzie Sołeckiej.
 Ponadto Komisja omówiła problemy związane z zagospodarowaniem
odpadów bio.
 Przewodniczący złożył podziękowanie dla ZDiSKu za ustawienie tablicy
ogłoszeniowej przy wjeździe na targowisko w Czerwionce.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 grudnia br.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
 zmiany Uchwały Budżetowej GiM,
 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Skarbnik GiM odpowiedział na wiele pytań zadanych przez radnych dot.
dochodów oraz wydatków gminy.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji członkowie
Komisji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Komisja poruszyła temat ulg podatkowych dla osób
w trudnej sytuacji życiowej.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Dodał, że 2 grudnia odbyła się Komisja budżetowa, na której był Burmistrz GiM
oraz Skarbnik GiM, a która w całości była poświęcona omówieniu budżetu na
2016 r. Na Komisji tej nie podjęto żadnych wniosków do budżetu 2016.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęło sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Poinformował, że z pismem 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 20 głosach „za”- głosowało 20 Radnych.
1) Do projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej GiM
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/194/15 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej GiM CzerwionkaLeszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 20 „za” głosowało 20 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/195/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 20 „za” –
głosowało 20 radnych.
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3) Do projektu Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że zgodnie z procedurą do
projektu uchwały Budżetowej i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
zostały wydane przez RIO opinie wraz z uzasadnieniem. Następnie odczytał
treść Uchwał V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
Katowicach (zał.).
Radny Jerzy Kapszewicz zasygnalizował, że wg niego zbyt dużo środków
przeznaczamy na schronisko dla bezdomnych zwierząt (180 tys. zł)
w stosunku do wydatków na Straż Miejską (392 tys. zł). Skala wydatków jest
niewspółmierna, gdyż również tymi zwierzętami zajmuje się SM, a środków
mają tylko dwa razy tyle. Ponadto nie ma nigdzie mowy o zwrocie
niewykorzystanej kwoty przez schronisko.
Burmistrz GiM powiedział, że ten problem był rozstrzygany na posiedzeniu
Komisji Budżetu. Jest on w stanie zgodzić się z tą sugestią, jednak problem
dot. tego, że mamy budżet możliwości a nie potrzeb. Gmina jest zobowiązana
realizować zadania, które są na nią nałożone. Zadania związane ze
zwierzętami są zadaniami własnymi gminy. Koszty w wysokości ok 200 tys. zł
są duże, ale i tak niewystarczające. Jednak zdecydowanie większe koszty
ponosilibyśmy wtedy, gdyby gmina miała własne schronisko. Trzeba by się tu
także zastanowić nad poziomem odpowiedzialności mieszkańców, gdyż nie
jest to problem psów, a ich właścicieli i ich wewnętrznej dyscypliny. Zwrotów
ze strony schroniska nie przewiduje się, gdyż zazwyczaj schronisko i tak chce
więcej. Jeżeli chodzi o SM to funkcjonuje ona dziś w składzie pięcioosobowym
i jest to minimum żeby mogła spełniać swoją rolę. Mamy nadzieję, że w
przyszłości gminy zdarzy się taki budżet, że będziemy mogli liczbę strażników
i wydatki na straż zdecydowanie zwiększyć. Jeżeli myślimy o monitoringu
gminy, to bezwzględnie musi on być związany z działalnością SM. Musi być
centrum logistyczne, które będzie zbierać dane z kamer, a istotą monitoringu
jest praca przez 24 h.
Uchwała Budżetowa GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 Nr XV/196/15, została
przyjęta jednogłośnie przy głosach 20 „za” - głosowało 20 radnych.
Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie budżetu. Podziękował Skarbnikowi
i jego współpracownikom, którzy nad budżetem pracują. Podziękował
kierownikom jednostek, naczelnikom wydziałów i wszystkim pracownikom
urzędu za zrozumienie. Na koniec podziękował Wysokiej Radzie. Przyjęto
jednogłośnie budżet, który został dobrze wypracowany, tzn. zgodnie
z filozofią, że wspólnie bierzemy odpowiedzialność za gminę i realizujemy
zadania wskazane również przez radnych. Podziękował za przyjęcie ważnej
zasady, że poszczególne rady sołeckie i rady dzielnic procedują sprawy
związane z obszarem drogowym. Sprawdziło się to w roku 2015 i sprawdzi się
to w roku 2016. Dodał, że ponadto współfinansujemy zadania powiatowe,
które powinny być finansowane przez Powiat, przez co ograniczamy
możliwość realizacji zadań na własnych drogach. Ale wypracowaliśmy sobie
taką metodę i przyjęliśmy zasadę, że wszystkie drogi na terenie naszej gminy
są nasze i pośrednio za nie odpowiadamy, i za taki sposób procedowania
dziękuję. Ponadto w sugestiach do budżetu na 2016 rok zostały uwzględnione
propozycje kontynuowania rozpoczętych już zadań. Dodał, że przyjęcie
budżetu jednogłośnie jest dla niego dodatkowym zobowiązaniem. Musimy
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pamiętać, że my dziś przyjmujemy budżet po stronie wydatków i tak długo jak
gmina będzie miała zaciągnięte kredyty, nie możemy założyć, że pieniądze na
zaplanowane zadania już są. Gmina, która ma dochody na poziomie 120 mln
powinna mieć wolne środki na poziomie 20 mln. Dziś tych wolnych środków
mamy o 50% mniej. I ciągle powinniśmy dążyć do tego, by były one większe.
Cały czas staramy się wypracowywać oszczędności, po to żeby deficyt
budżetowy ciągle obniżać.
Radny Ryszard Jonderko odniósł się do programu opieki nad zwierzętami.
Powiedział, że przy procedowaniu uchwały będzie ten temat szczegółowo
omówiony i będziemy chcieli otrzymać sprawozdanie ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Rybniku, dot. tego co zrobili w 2015 r. Dodał, że ma
przed sobą projekty uchwał z okolicznych miast i nasza gmina jest gdzieś
w połowie, jeżeli chodzi o przekazywane środków. Jednak obszarowo
dorównujemy Miastu Rybnik, które przekazuje na ten cel ok 400 tys. zł.
4) Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/197/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 20 „za” głosowało 20 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/198/15 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy
głosach 20 „za” - głosowało 20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/199/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2016 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/200/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2016 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” głosowało 20 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Uchwała Nr XV/201/15 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 18.11.2015 r. do 11.12.2015 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8, Ad. 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Mieszkaniec Leszczyn Andrzej Sambor, który jest dzierżawcą parkingu
w Leszczynach, powiedział, że ma zastrzeżenia do opłaty za śmieci. Będzie on
musiał płacić 20 zł miesięcznie za kubeł, a śmieci jako takich nie ma, samochody
które przyjeżdżają nie zostawiają opakowań, więc pytanie kiedy on zapełni 120 l
kubeł. Zamiast kubłów mogłyby być worki i może wtedy byłoby taniej.
Burmistrz GiM powiedział, że logiczny sposób myślenia nie zawsze przekłada się
na prawo, które musi gmina przestrzegać. Ustawa o gospodarce odpadami kieruje
się określonymi przepisami.
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student wyjaśniła, że właściciel nieruchomości
musi za tego mieszkańca złożyć deklarację jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Ma on parking, na którym znajduje się określona ilość samochodów,
być może nie wytwarzają one dużej ilości odpadów. Niemniej jednak każdy
wychodząc z samochodu wyrzuci coś do kosza. Parking jest strzeżony więc siedzi
tam jakaś osoba, która również wytwarza odpady. Na terenie gminy obowiązuje
regulamin utrzymania czystości i porządku, który nakłada na właścicieli
nieruchomości obowiązek wyposażenia tejże w odpowiednie pojemniki,
a najmniejszym pojemnikiem jaki u nas obowiązuje to pojemnik 120 l. Dopuszczamy
worki, ale tylko i wyłącznie do odpadów segregowanych. Nie ma sytuacji takiej,
że prowadzi ktoś działalność i nie wytwarza odpadów.
Andrzej Sambor powiedział, że wszystkie samochody ma na oczach i jak klient
wyrzuci papierek to go podniesie. Dodał, że może on płacić ale za wywiezione
konkretne pojemniki, a nie miesięcznie 20 zł. Być może uda mu się w ciągu roku
nazbierać dwa 120 l pojemniki.
Przewodniczący RM powiedział, że najlepiej gdyby mieszkaniec udał się do
Wydziału i z panią Naczelnik przedyskutował ten przypadek. I prosi on aby
o rozwiązaniu tego problemu Rada została poinformowana na najbliższej sesji.
Rada nie jest w stanie podjąć tutaj stosownych rozwiązań, mamy Wydział, który
powinien się nad tym pochylić.
Skarbnik GIM wyjaśnił, że w momencie gdy mieszkaniec jest stroną i wystąpi
z jakimkolwiek postępowaniem, to obowiązuje nas tu ordynacja podatkowa
i zachowanie tajemnicy skarbowej. Pani Naczelnik nie będzie miała możliwości
poinformowania Rady o załatwieniu tej konkretnej sprawy. Może to zrobić
mieszkaniec, my jako organ podatkowy nie możemy.
Przewodniczący RM stwierdził, że gdy rozstrzygnięcie dla mieszkańca nie będzie
satysfakcjonujące to zaprasza go na kolejne posiedzenie sesji.
Andrzej Sambor powiedział, że był już w tej sprawie w Wydziale i został skierowany
do radnych.
Burmistrz GiM powiedział, że jeżeli jest indywidualny przypadek, którego
rozstrzygnięcie jest w obszarze poza regulaminowym, to trzeba go rozstrzygać.
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Natomiast regulaminy tworzy się po to żeby je przestrzegać. On rozumie jego
intencje, natomiast prawda jest taka, że jeżeli ma on jakiś rodzaj działalności to na
tym obszarze nie ma fizycznie możliwości na to, żeby nie było odpadów. W związku
z tym chciałby żeby raz jeszcze Wydział przeprowadził z nim rozmowę.
Andrzej Sambor powiedział, że rozmawiał z innymi i oni też mają ten problem. On
chciałby płacić, ale za konkretne wywiezione kubły, a nie miesięcznie 20 zł za
pojemnik doliczane do czynszu.
Burmistrz GiM powiedział, że opłaty są pobierane wg harmonogramu. Nie jest tak,
że ten jeden 120 l pojemnik zapełni on w cyklu półrocznym albo rocznym i w tym
momencie raz albo dwa razy w roku on wywozi i płaci. Niestety regulamin mówi
o comiesięcznych opłatach, a regulamin budowaliśmy na podstawie ustawy.
Elżbieta Student powiedziała, że opłatę za gospodarowanie odpadami wszyscy
mieszkańcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane
ponosić. Idea ustawy i naszego regulaminu zmierza do tego, że zgodnie z dyrektywą
unijną, za to mieszkaniec płaci. A to ile tych odpadów jest, to jest już drugorzędna
sprawa. Bo nie każdy z nas wytwarza jednakową ilość odpadów, ale te odpady są.
Dodała, że w tym przypadku to właściciel nieruchomości składa deklarację,
a ponieważ mieszkaniec wynajmuje nieruchomość od gminy, stad ma tą opłatę ujętą
w czynszu .
Radny Jerzy Kapszewicz dodał, że jeżeli mieszkaniec jest przedsiębiorcą, to
przepisy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Handlowej nakazują
przedsiębiorcy umożliwienie wyrzucenia
np. papierka do jakiegoś pojemnika
klientowi korzystającemu z tego terenu. Jest on zobligowany do tego żeby te
pojemniki na swoim terenie mieć.
Radny Waldemar Mitura podziękował za ozdoby świąteczne na ulicy Konopnickiej.
Poprosił SM żeby pojechała w sobotę do Leszczyn na targowisko, gdzie jest problem
z handlującymi na dziko na parkingu przed wejściem. Należało by ich skontrolować.
Radny Ryszard Jonderko podziękował za udział w ceremonii pogrzebowej jego
matki.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Kraszewski powiedział, że
chciałby złożyć wniosek o dokonanie wizji lokalnej na terenie Czuchowa w rejonie
Domu Rodzinkowego, gdzie jest dość duży wiatrołom, który należałoby usunąć.
W imieniu mieszkańców zapytał Burmistrza co dalej z zakładem Koksownia
Dębieńsko. Czy w gminie wiadomo coś o dalszym losie zakładu.
Burmistrz GiM powiedział, że wiemy tylko tyle, że rok 2016 jest graniczny. Z wielu
względów dziś ta informacja nie jest możliwa, a najważniejszy to ten, że JSW nie ma
prezesa. My też czekamy na jakieś wiadomości, jak tylko będziemy je mieć to
będziemy dalej przekazywać.
Wnioski zgłoszone przez radnych na piśmie:
Radny Wacław Brózda napisał: w związku z petycją skierowaną przez rodziców
dzieci Szkoły Podstawowej Nr 3 w dzielnicy Leszczyny, do Dyrektora tejże szkoły,
wnioskuję o rozpatrzenie możliwości wykonania podjazdu dla wózków dziecięcych,
czy niepełnosprawnych przy wejściu na teren szkoły od strony ul. Broniewskiego.
Radny Bogdan Knopik napisał: Do Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku. Proszę
o wykonanie następujących prac w Dzielnicy Dębieńsko:
1) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Odrodzenia (od posesji nr 133 do
ul. Markwioka. Na tym odcinku zostały wykonane studzienki kanalizacji
deszczowej po przeciwnej stronie chodnika – są przecinki asfaltu i w tym
miejscu droga ulega uszkodzeniu.
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2) Podniesienie krawężników na wjeździe przy posesji Odrodzenia 36 – woda
z jezdni wlewa się na posesję.
3) Ułożenia krawężników na ul. Odrodzenia – brakujące odcinki.
4) Wykonać wysepkę przystankową przy ul. Markwioka wraz z dojściem do tej
wysepki (chodnik) od ul. Markwioka.
5) Wykonać wysepkę przystankową na wysokości leśniczówki (pętla
autobusowa) przy ul. Odrodzenia.
6) Wystąpić do wykonawcy chodnika przy ul. Jesionka (SKANSKA) z reklamacją
dotycząca części chodnika od skrzyżowania do ul. Środkowej. Chodnik po
2 latach stał się nierówny, są zapadnięcia wokół studzienek. Jest jeszcze
gwarancja na to zadanie więc proszę o interwencję.
7) Proszę o rozważenie możliwości przeniesienia przystanku autobusowego przy
ul. Jesionka bliżej w kierunku skrzyżowania.
Ad. 10
Przewodniczący RM powiedział, że radni otrzymali dziś terminarz sesji na 2016 rok.
Podziękował radnym za aktywne włączenie się w akcję „Szlachetna paczka”.
Poinformował również, że następna sesja odbędzie się 29 grudnia. Przed sesją
uroczystą, odbędzie się sesja robocza o godzinie 13tej.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 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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