Protokół Nr XVII/16
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 stycznia 2016 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XVII sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Radnych, Pełnomocnika Burmistrza, Panią
Pełnomocnik ds. Społecznych, Sekretarza, Skarbnika, pracowników Urzędu,
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, przedstawicieli mediów oraz
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 18 radnych, nieobecni
byli radna Janina Binda, radny Antoni Procek oraz radny Grzegorz Wolny.
Na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego Wilhelma
Szewczyka.
Projekt uchwały w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego Wilhelma
Szewczyka został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało
19 radnych.
Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze
położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk, (zgodnie z otrzymaną na
piśmie informacją o zmianach),
3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2016-2020, - polegające na zmianie w części I, zdaniu 8 słowa
„powszechnym” na „bardzo częstym” oraz wpisaniu prawidłowych liczb w tabeli
nr 8 - Radny Leszek Salamon powiedział, że w imieniu Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki społecznej wnioskuje, aby zastąpić wyrażenie „bardzo
częstym” na „dość częstym”. Zmiana ta została przyjęta jako autopoprawka.
Ad. 2
Protokoły z sesji z dnia 17 grudnia 2015 r. i z dnia 29 grudnia 2015 r. były wyłożone
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. Do protokołów uwag nie zgłoszono.
1) Protokół Nr XV/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
17 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało
18 radnych.
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2)

Protokół Nr XVI/15 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
29 grudnia 2015 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.

Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 17 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 27 stycznia br.
Po omówieniu materiałów na sesję Rady Miejskiej, podsumowaliśmy pracę
Komisji za 2015 rok. Komisja w okresie sprawozdawczym przeprowadziła
procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 2014 rok, zakończoną
podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium
Burmistrzowi. Sześć kontroli w jednostkach organizacyjnych, jednostkach
pomocniczych i w podmiotach realizujących zadania gminy w oparciu o umowy
dotacji. Kontrole zakończono protokołami pokontrolnymi, w których
przedstawiono Radzie Miejskiej 3 wnioski do Burmistrza. Rada przyjęła te
wnioski. Całość materiałów dot. pracy Komisji znajduje się w Biurze Rady UGiM.
Komisja Rewizyjna ponadto pracuje nad planem pracy na 2016 rok, który
zostanie przedstawiony Radzie do akceptacji na następnej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący poinformował, że w lutym odbędzie się szkolenie dla członków
Komisji Rewizyjnej, w którym wezmą udział jej przedstawiciele.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
25 stycznia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
1) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych
nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury,
2) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do
złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój
terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła
w Czerwionce-Leszczynach”.
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji, nie zgłoszono
uwag.
W sprawach bieżących omówiono:
 zagadnienia związane z ogłoszonymi konkursami na dotacje w zakresie
rozwoju sportu oraz pożytku publicznego,
 temat współpracy z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy,
 sprawy związane z budżetem partycypacyjnym – pierwsze spotkanie w tym
temacie odbędzie się 7 marca o godz. 16:00 w CKE, uczestniczyć w nim
będą z-ca Prezydenta Rybnika i z-ca Prezydenta Wodzisławia, gdyż w obu
tych miastach taki budżet funkcjonuje,
 zakończenie projektu KGW TV.
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Poinformowano o:
 11 powiatowym konkursie KGW, w którym pierwsze miejsce zajęło KGW
z Bełku,
 20 jubileuszowym konkursie pieśni pt. Bóg się rodzi, na którym chór
Magnificat zdobył nagrodę grand prix,
 przygotowaniach do konkursu obiekt zaprzyjaźniony Industriady pt.
Przemysłowe legendy,
 terminie Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który przypadnie na
5 czerwca,
 przygotowaniach do festiwalu Around The Rock,
 zapoznano się
z informacją Wydziału Programowania i Funduszy
Zewnętrznych o projektach, do których gmina przystąpi w najbliższym
czasie.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło 26 stycznia br.
Na posiedzeniu Komisji omówiono możliwości zorganizowania gabinetów
stomatologicznych w placówkach oświatowych. W niektórych placówkach taka
możliwość istnieje. Jednak obecnie jest szereg prawnych wątpliwości,
w najbliższym czasie ma być zlikwidowany NFZ. Żeby w tym temacie coś zrobić
musimy czekać na ruch Ministra Zdrowia, żeby stworzył jakieś preferencje w tym
zakresie. NA Komisję zostali zaproszenie stomatolodzy, wyszła od nich
propozycja o możliwości przeprowadzenia badań stanu uzębienia u dzieci, które
pozwolą określić skalę problemu w gminie.
Komisja podjęła wniosek o sfinansowanie przez gminę badań stanu uzębienia
u dzieci szkół podstawowych i gimnazjów (szacowana kwota to ok. 5 zł od
1 dziecka, kwota obejmuje koszt zakupu zestawu jednorazowego
do przeprowadzenia badania i badanie).
Zwrócono się również o dostosowanie gabinetu stomatologicznego w przychodni
w Bełku do wymogów SANEPiD-u.
Członkowie Komisji szczegółowo zapoznali się z treścią projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2016-2020, który zaopiniowali pozytywnie.
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych omówiono i pozytywnie
zaopiniowano na poprzednim posiedzeniu Komisji.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 stycznia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali branżowe projekty uchwał
w sprawie:
1) ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla roku
szkolnego 2016/2017,
2) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
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3) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
4) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych
nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury – w październiku ubiegłego roku na posiedzeniu Komisji Oświaty
członkowie Komisji złożyli wniosek o podjęcie uchwały w sprawie nagród
oraz zabezpieczenie w budżecie na rok 2016 na ten cel środków.
Zapoznano członków Komisji z ofertami kulturalnymi ferie z MOK-iem, ferie
z MOSiR-em. 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
25 stycznia oraz miała wyjazdowe spotkanie w dniu 18 stycznia br.
Wyjazdowe spotkanie dot. zapoznania radnych z sytuacją i zasobami
mieszkalnymi na terenie gminy. Notatka z objazdu stanowi załącznik do protokołu
z ostatniego posiedzenia. Podziękował Dyrektorowi Marianowi Uherkowi, który
przygotował i poprowadził całość objazdu.
W dniu 25 stycznia posiedzenie Komisji dot. projektów uchwał na dzisiejszą
sesję. Radni najbardziej przedyskutowali uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny dla
części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy
Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów
Czerwionka, Dębieńsko i Bełk. W tym temacie zostały zgłoszone poprawki do
paragrafu 5, które otrzymaliśmy przed sesją.
Do pozostałych projektów uchwał radni nie wnieśli uwag.
Komisja przegłosowała poprawki do planu zagospodarowania przestrzennego
oraz notatkę z objazdowego posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia br. Ponadto
Komisja ustaliła, że będzie dodatkowe posiedzenie Komisji dot. oceny projektu
drogi wojewódzkiej 925.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenia.
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 26 stycznia 2015 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata
2016-2020.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłosili uwag.
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach omówił bieżącą
działalność Komisariatu. Informując, że trwają pracę nad sprawozdaniem
z działalności Komisariatu w 2015 roku, którego szczegółowe omówienie nastąpi
na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli wniosek o przywrócenie punktów
dzielnicowych w sołectwach i dzielnicach.
Postanowiono wręczyć treść
powyższego wniosku na kolejnym posiedzeniu Komisji Komendantowi
Komisariatu Policji.
Ustalono również, że na jednym z kolejnych posiedzeń omówiona zostanie
sprawa realizacji zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz
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Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od strony Policji.
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 25 stycznia br.
NA posiedzenie Komisji została zaproszona Pani dr Maja Głowacka z Pracowni
Edukacji Żywej, która za pomocą prezentacji multimedialnej podsumowała
projekt Czynna ochrona przyrody w lasach nadleśnictwa Rybnik. W projekcie tym
udział brali uczniowie szkół z Żor, Lysek oraz z naszej gminy. Nasza gmina była
głównym beneficjentem projektu. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty
terenowe, stacjonarne oraz badania. 24 listopada w auli Politechniki Śląskiej
w Rybniku odbyła się podsumowująca konferencja, która zakończyła projekt.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik docenił wysoki poziom programu oraz wysoki
poziom jego uczestników. Niektóre z projektów, które pokazali uczniowie będzie
się starał wdrożyć w lasach Nadleśnictwa Rybnik
Następnie Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady
Miejskiej, które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Do pozostałych projektów
nie zgłosiła uwag.
Naczelnik EiZ Cecylia Grzybek omówiła streszczenie raportu o stanie środowiska
w województwie śląskim w 2014 roku. Streszczenie, jak i cały raport znajduje się
w Biurze Rady.
W sprawach bieżących:
 Omówiono sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Rady Sołeckiej Sołectwa
Przegędza dot. wniosku Prezydenta Miasta Rybnika o zmianę granicy
administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem CzerwionkaLeszczyny. Chodzi tu o ulicę Robotniczą, która jest odgałęzieniem drogi
wojewódzkiej 925 w kierunku Kamienia. Miasto Rybnik chce przejąć tą
drogę, by móc wykonywać na niej bieżące roboty. Rada sołecka nie wnosi
sprzeciwu, aby wymienione we wniosku działki przekazać w granice
administracji Miasta Rybnik. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli
wniosek dot. przesunięcia granic.
 Przewodniczący Komisji poinformował, że na następnym posiedzeniu
przedstawi sprawozdanie dot. działalności schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Rybniku, na terenie naszej gminy
 Naczelnik EiZ przekazała zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem
Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach,
wykonawcą „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe " dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które odbędzie się w dniu 5 lutego
2016 r. o godz. 900 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 stycznia br.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany w Uchwały Budżetowej G i M na 2016 rok,
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
w związku z planowanym zakupem samochodu służbowego zapoznano się
z informacją na temat stanu technicznego obecnego samochodu i sposobu jego
wykorzystania dla różnych potrzeb na terenie naszej gminy.
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano pozytywne.
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Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji członkowie
Komisji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Komisja poruszyła temat opracowania przez Starostwo
Powiatowe modernizacji ewidencji gruntów, poprzez wykonanie map cyfrowych.
W tym temacie szczegółowych informacji udzielił Burmistrz GiM oraz Skarbnik
GiM. Na dziś nie wiadomo jakie będzie to miało przełożenie na wzrost podatków
w gminie, trwa przygotowanie do wysyłki, do mieszkańców informacji
o zmianach, tj. około 14 tys. informacji, dotyczy to 95% podatników. Po złożeniu
deklaracji przez mieszkańców wydawane będą decyzję. Na pewno przesunie się
płatność I raty podatku.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Burmistrz GiM dodał, że winy za ten problem gmina nie ponosi, jest to związane
z tym co zrobiło Starostwo Powiatowe w obszarze elektronicznych map. Firma
zajmująca się tą kwestią, pod koniec 2015 r. przygotowała dokumentację, której
skutkiem jest ponad 15 tys. wymiarów, związanych z różnicą między tym, co
pokazały dane przedstawione prze firmę, a dotychczasowe podkłady mapowe.
To wszystko powoduje olbrzymią pracę dla gminy, ponieważ do tych działek
trzeba przygotować wymiary podatkowe. Wg obowiązujących przepisów I rata
podatku przypada na marzec, kolejna na czerwiec i nagle okazuje się, że służby
finansowe gminy nie są w stanie przygotować tych spraw na cito. Wszystkie
dane trzeba wklepać w komputer i przygotować dwie decyzje – za ostatnie trzy
miesiące 2015 r. oraz za rok 2016. Te decyzje trzeba robić osobno. Na tą
okoliczność przygotowaliśmy kilkanaście stanowisk komputerowych, przy których
już dziś pracują pracownicy. Na dzień dzisiejszy dodatkowe siły, które
uruchomiliśmy są w stanie opracować około 700-900 wymiarów. A trzeba ich
zrobić 15 tys., więc potrzeba na to około 20 tygodni. Żeby ten czas maksymalnie
skrócić, będziemy próbować dosilić ten obszar nowymi pracownikami.
Prosi, aby za pośrednictwem radnych, ta nasza praca spotkała się ze
zrozumieniem wśród mieszkańców. W miesiącu lutym damy informację prasową,
w której wyjaśnimy mieszkańcom zaistniałą sytuację i główny problem, który
dotyczy różnicy między tym co było, a tym co jest. Nasza obawa dotyczy tych,
którzy płacili mniej, a wg obecnych map będą musieli zapłacić więcej. Jest
jeszcze jedno niebezpieczeństwo – termin. Dziś nie obowiązuje data 15 marca,
bo tego wymiaru nie będzie. W momencie kiedy wymiary będą gotowe, to
podatnik będzie musiał do dwóch tygodni zapłacić należności. Źle będzie jeżeli ta
płatność zderzy się z płatnością drugiej raty.
9. Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 15 stycznia 2016 r.
Było to drugie posiedzenie Komisji. W posiedzeniu wziął udział Przewodniczący
Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski. Omawiano sprawy zmian statutów
jednostek pomocniczych gminy. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 11 marca.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego
projektu uchwały,
2) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał
w sprawie:
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 określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny dla roku szkolnego 2016/2017,
 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
3) wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) do wiadomości Rady Miejskiej przekazano sprawozdanie (przekazywane do
RIO) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
5) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu w kwocie 3.177.894,41 zł przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
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 17 głosach „za”- głosowało 17 Radnych.
1) Do projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej GiM
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/205/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej GiM CzerwionkaLeszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 17 „za” głosowało 17 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/206/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy głosach 17 „za” –
głosowało 17 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XVII/207/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, została przyjęta jednogłośnie przy głosach
17 „za” - głosowało 17 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny dla części terenu
górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła,
Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka,
Dębieńsko i Bełk:
Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
1. Nie uwzględnić uwagi, która wnosi, aby na terenach A2MN i A3MN wrócić do
układu dróg zapisanych w studium.
Dotyczy nieruchomości: 1005/143, 1004/143, 2227/143, 2228/143, 1655/143,
2225/143, 2226/143, 1018/143, 1017/143, 1016/143.
Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga:
A2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Uwagi: Pozostawiono układ dróg wg złożonej uwagi przez właściciela sąsiedniej
nieruchomości.
Uwaga została nieuwzględniona jednogłośnie 17 głosami "za" - głosowało
17 radnych.
2. Nie uwzględnić uwagi, która wnosi, aby na terenach A2MN i A3MN wrócić do
układu dróg zapisanych w studium.
Dotyczy nieruchomości: 1005/143, 1004/143, 2227/143, 2228/143, 1655/143,
2225/143, 2226/143, 1018/143, 1017/143, 1016/143.
Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga:
A2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Uwagi: Pozostawiono układ dróg wg złożonej uwagi przez właściciela sąsiedniej
nieruchomości.
Uwaga została nieuwzględniona jednogłośnie 17 głosami "za" - głosowało
17 radnych.
3. Nie uwzględnić uwagi, która wnosi o zmianę maksymalnej powierzchni zabudowy
do 70%, maksymalnej intensywności zabudowy do 0,8, maksymalnej
powierzchni zabudowy obiektu do 1500 m2. Wnosi, aby teren A2ZR zmniejszyć
o 50%.
Dotyczy nieruchomości: 2645/279.
Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga:
A1U – tereny zabudowy usługowej, A2ZR – tereny zieleni wysokiej i zalesień.
Uwagi: Uwaga częściowo uwzględniona. Zmieniono wskaźniki maksymalnej
powierzchni zabudowy na 70%, maksymalnej intensywności zabudowy na
1 i maksymalnej powierzchni zabudowy obiektu na 1500 m2.Pozostawiono
powierzchnię terenu A2ZR, który został wyznaczony zgodnie z ustaleniami
SUiKZP Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.
Uwaga została nieuwzględniona jednogłośnie 17 głosami "za" - głosowało
17 radnych.
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Uchwała Nr XVII/208/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny dla części terenu górniczego
"Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady
A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk, została
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta CzerwionkaLeszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/209/16 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta CzerwionkaLeszczyny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, została
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla
przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku
im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/210/16 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia
pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła
w Czerwionce-Leszczynach”, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” głosowało 17 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/211/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025, została
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
8) Do projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata
2016-2020,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/212/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020, została przyjęta jednogłośnie przy
17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Punktów Katechetycznych:
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Żorach oraz Parafii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XVII/213/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Punktów Katechetycznych:
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Żorach oraz Parafii Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Żorach, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” głosowało 17 radnych
10) Do projektu
uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla roku szkolnego
2016/2017, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/214/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla roku szkolnego
2016/2017, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało
17 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/215/16 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/216/16 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
13) Do projektu
uchwały w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/217/16 w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zlokalizowania nieruchomości na obszarze Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny,
została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
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14) Do projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/218/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania o rok
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” głosowało 17 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/219/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębieńsko, została
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie działań na rzecz promocji dorobku literackiego
Wilhelma Szewczyka:
Radca Prawny Aleksander Żukowski wyjaśnił, że pierwotny pomysł szedł
w tym kierunku, by dedykować rok 2016 Wilhelmowi Szewczykowi. Jednak
Rada Miejska nie ma możliwości prawnych, by nadać imię patrona danemu
rokowi. W związku z tym propozycja poszła w tym kierunku, by zobowiązać
Burmistrza do podjęcia działań promocyjnych, bo jest na to odpowiedni
przepis. Ten projekt jest bezpieczny od strony legislacyjnej, gdyż na pewno
przejdzie przez nadzór prawny.
Radny Marek Szczech powiedział, że żałuje, że projekt uchwały wpłynął
bezpośrednio przed sesją, bo nie było czasu by się nad nim zastanowić.
W życiorysie W. Szewczyka jest kilka kontrowersyjnych zdań m.in. to, że po
wojnie włączył się w tworzenie propagandy komunistycznej, redagował
materiały propagandowe dla wojewódzkiego komitetu PZPR, był wśród grona
literatów polskich, którzy poparli komunistyczne represje wobec
duchowieństwa katolickiego w Polsce. To wszystko powoduje, że ma on spore
wątpliwości co do głosowania. Tym bardziej, że będziemy głosować nie tylko
dorobek literacki ale i osiągnięcia. Można powiedzieć, że twórczość jest czymś
innym niż sama osoba człowieka, ale nie da się tego oddzielić. Twórczość jest
zawsze przesiąknięta pewnym światopoglądem danego człowieka. Trzeba tu
być bardzo ostrożnym i trzeba tu mówić o wszystkich aspektach.
Burmistrz GiM powiedział, że cieszy się, że jest taki głos. On nad tym
życiorysem pracuje już 25 lat. Gdy liceum chciano nadać imię W. Szewczyka,
przytaczano mniej więcej takie same argumenty. Od 97 roku, trzeba było
czterech lat informacji o W. Szewczyku, żeby w 2001 roku nazwać liceum jego
imieniem. Żeby wygłosić taką mowę wystarczy przeczytać życiorys, żeby
starać się bronić W. Szewczyka, trzeba przeczytać parę jego utworów. Tylko
i wyłącznie w dyskusji możemy znaleźć konsensus, i wtedy jest sens tego co
robimy. Wtedy możemy zdecydować czy charakteryzujemy W. Szewczyka
jako działacza, czy jako pisarza, poetę, Ślązaka. Prze 19 lat z różnych miejsc
Polski i zagranicy napływają wiersze na konkurs o Złote Cygaro
W. Szewczyka, których inspiracją jest W. Szewczyk i przez 19 lat był czas
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żeby przejrzeć dokładnie jego życiorys. Patrząc na to, co się dzieje w kraju
widzimy, że autorytetami dzisiaj są także osoby, które swoją przeszłość
wiązały z jedyną słuszną partią. Dziś te osoby są zrehabilitowane. Przez 25 lat
jeździ on do domu, w którym żył W. Szewczyk. Tam się spotykają oprawcy i ci,
którzy byli poddawali represjom, ale tam się dyskutuje tylko o jego twórczości.
Ostatnio był w Zespole Szkół, gdzie odbył się turniej o W. Szewczyku,
w którym brali udział przedstawiciele 6 gimnazjów i był on pod wrażeniem
wiedzy, jaką uczniowie mają na jego temat.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik dodał, że jako Przewodniczący
Sejmiku w ubiegłym roku miał okazje ten temat przepracować, ponieważ
zwróciło się do niego środowisko literackie o ustanowienie roku 2016, rokiem
W. Szewczyka. Na pewno nie jest to postać jednoznaczna, ale gdybyśmy
chcieli czcić tylko takie, to mielibyśmy duży problem. Nie powinniśmy im
grzebać w życiorysach, a jedynie analizować ich teksty, dzieła. Wbrew
pozorom dość łatwo oddzielić człowieka od twórczości. Nie musimy traktować
W. Szewczyka jako autorytetu moralnego, ale na pewno był on znakomitym
piewcą naszego regionu. Refleksja jest tutaj potrzebna, ale twórczość
Szewczyka jeszcze bardziej jest nam potrzebna. Coraz bardziej odchodzimy
od naszych korzeni, a skąd mamy czerpać wiedzę o tym, co się w tym
regionie działo, jak nie z niezłej jakości literatury. Dlatego powinniśmy pochylić
się nad tą uchwałą, gdyż niewiele stracimy, a wiele zyskamy propagując
twórczość W. Szewczyka, oddzielając ją od jego życiorysu.
Radny Marek Szczech powiedział, że radni nie mieli czasu, aby pewne
rzeczy przemyśleć, zwłaszcza, że ma on pewne wątpliwości moralne. Nie
neguje on twórczość W. Szewczyka, ma zastrzeżenie co do trybu otrzymania
uchwały – na godzinę przed głosowaniem. Uważa, że w przypadku każdej
osoby należy jej życiorys przeanalizować, dyskutować na ten temat.
Wiadomo, że każdy miał lepsze i gorsze fragmenty swojego życia, czy lepsze
i gorsze dokonania. Nawet nobliści. Jeśli chodzi o twórczość w. Szewczyka to
na pewno to nadrobi.
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że znała osobiście kuzynkę
W. Szewczyka, która często w pracy opowiadała o swoim kuzynie. I zapewnia
ona, że był to naprawdę szacowny Ślązak i dobry człowiek. Miał on wiele
dobrych uczynków wobec swojego środowiska. Ta postać jest warta podjęcia
tej uchwały. Poza tym nie każdy z nas jest dobry w każdym calu. Przez ponad
30-letnia pracę w przedszkolu, dowiedziała się bardzo wiele z życia
prywatnego W. Szewczyka. Nikt z nas podnosząc rękę „za” nie popełni błędu.
Burmistrz GiM powiedział, że są uchwały, które są procedowane zgodnie
z porządkiem i są uchwały, które wchodzą w ostatniej chwili. Nie on był
wnioskodawcą tej uchwały, a zgodził się na to żeby ją wprowadzić, ponieważ
myślał, że nie będzie w tym obszarze większych kontrowersji. To radni
poprzez głosowanie zrobią ostateczny ruch. Jeżeli uchwała ta ma nas w jakiś
sposób podzielić, możemy jej procedowanie odłożyć na kolejny miesiąc.
Jednak żeby poznać dokładnie Szewczyka trzeba by się wyłączyć na miesiąc
z życia.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik dodał, że uchwała o ogłoszeniu
roku W. Szewczyka nie została przez Sejmik podjęta tylko z jednej prostej
przyczyny – Szewczyk przegrał z dziewięcioma z Wujka, gdyż wg nich
35 rocznica jest zdarzeniem o bardziej regionalnym charakterze. Jednak my
lokalnie powinniśmy o Szewczyku pamiętać.
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Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że jego zdaniem, na podstawie
przeczytanych publikacji, była to osoba nietuzinkowa, która potrafiła stawić
czoło takiej potędze jaką byli naziści i Hitler. I wg niego radni powinni przyjąć
tą uchwałę.
Radna Jolanta Szejka dodała, że kiedy było nadawane imię W. Szewczyka
dla LO, była ona przewodniczącą Rady Rodziców. Była to wspaniała
uroczystość i nie było ani jednego rodzica, który by powiedziała, że się z tym
nie zgadza. Cieszyliśmy się, że to jest nasz człowiek, wielki czerwieński
Ślązak. Co do komunizmu, to była taka moda, że wszyscy, którzy byli na
stanowiskach musieli do tej partii należeć.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że nikt się nie spodziewał, że dziś z tą
uchwałą będzie taki problem. Może lepiej przełożyć tą uchwałę, ponieważ
medal ma dwie strony. Patrzymy na wspaniały dorobek literacki, a z drugiej
strony na działalność tego człowieka. Wiemy jak społeczeństwo jest do tych
spraw ustosunkowane. Prosi on o miesiąc czasu dla takich jak on,
nieprzekonanych, aby mogli głosować zgodnie ze swoim sumieniem.
Radny Wacław Brózda powiedział, że abstrahując od osoby Szewczyka,
w uchwale nie ma nic zdrożnego. Jest tam zapis: „do podjęcia działań
promujących osiągnięcia i dorobek literacki”. Nie mówimy o promowaniu
osoby. Dobrze się składa jeżeli mówi się o osobie dobrze i źle. Należy mówić
prawdę i tej prawdy się nie bać. Jednak jest to postać dla Śląska bardzo
ważna.
Przewodniczący RM powiedział, że osoba W. Szewczyka jest marką
identyfikującą naszą gminę, nasze miejsce literackie na mapie Polski. Jest to
przedstawiciel naszego środowiska, który w tych obszarach funkcjonował
i kwestia podjęcia uchwały, czy przełożenie jej głosowania może wywołać
różne odczucia, czy różne sygnały wysyłane z naszego środowiska. Jeżeli
Sejmik Województwa Śląskiego nie miał uwag do gratyfikacji tej osoby i był
zdecydowany, aby ogłosić rok naszego literata, to jaki będzie sygnał, który
pójdzie z naszej gminy, jeżeli my zdecydujemy o przełożeniu tego głosowania
o miesiąc. Będzie to sygnał negatywny.
Radny Bogdan Knopik zgłosił wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji
i głosowanie uchwały.
Uchwała Nr XVII/220/16 w sprawie, została przyjęta 13 głosami „za” i 4 głosami
„wstrzymującymi” - głosowało 17 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 12.12.2015 r. do 21.01.2016 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8, Ad. 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radna Izabela Tesluk powiedziała, że zgłasza reklamację w sprawie dywaniku na
ul. Wiejskiej, który był położony 3-4 miesiące temu. Na całej długości jest on
popękany i droga jest do remontu.
Radna Jolanta Szejka w imieniu rodziców przedszkolaków podziękowała za piękne,
nowe przedszkole w Bełku. Prosi o jakieś znaki ostrzegawcze, gdyż jeżdżące tam
Tiry stwarzają niebezpieczeństwo.
Radny Bogdan Knopik podziękował za przyjęcie planu zagospodarowanie
przestrzennego i za uwzględnienie w nim uwag zgłoszonych przez Komisję.
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Podziękował również za analizę Studium, która pokazuje co się w naszej gminie
przez 4 lata działo jeżeli chodzi o plany przestrzenne. Mamy wiele uwag wniesionych
przez mieszkańców, które dają nam obraz, w których rejonach danego sołectwa czy
dzielnicy mieszkańcy mają największe problemy.
Radny Grzegorz Płonka poprosił, aby na przyszłość władze nie zaskakiwały
radnych takimi uchwałami jak wyżej podjęta.
Wnioski zgłoszone przez radnych na piśmie:
Radny Janusz Babczyński napisał:
Zwracam się z wnioskiem o zabudowę dodatkowego oświetlenia przy ul. Borowej
w Dębieńsku w rejonie nr 6, 6a i 9. Zabudowa dodatkowego oświetlenia na
ul. Borowej poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego jaki samochodowego. W/w
temat był i jest także poruszany przez mieszkańców ulicy w Zarządzie Dróg. Proszę
o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Ad. 10
Przewodniczący RM powiedział, że wg harmonogramu termin następnej sesji
wypada na 26 lutego. Gdyby było mało projektów uchwał, to proponuje, aby w lutym
odbyły się jedynie zaplanowane Komisje, w tematach poza obszarami materiałów na
sesję, a sesja byłaby 18 marca. Do połowy lutego będzie ostateczna decyzja
z terminem najbliższej sesji.
Burmistrz GiM powiedział, że w ostatnim tygodniu odbył się konkurs imieniem
W. Szewczyka i wie o tym, że są przygotowywane przeróżne wystąpienia, spotkania,
konferencje na ten temat, a ta uchwała jest tylko i wyłącznie usankcjonowaniem tego,
co się na przestrzeni tego roku będzie działo. Porządkuje ona pewne rzeczy, a to
jest nieuniknione, żeby normalnie nasza gmina funkcjonowała. Każdy kto ma jakieś
sprawy, wymagające procedowania, ma prawo nawet w trakcie sesji swoje uwagi
wnosić. Wysoka Rada ma prawo przyjąć porządek w dniu głosowania. Ma prawo
wycofać uchwałę, ma prawo wprowadzić, ma prawo procedować. Wyrazić wolę albo
w jedną, albo w drugą stronę. Życie nie znosi pustki.
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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