Protokół Nr XIX/16
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 18 marca 2016 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XIX 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 19 radnych, nieobecna
była radna Janina Binda oraz radny Bogdan Knopik.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy
Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany statutu dzielnicy - projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
2) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowemu najemcy - projekt uchwały 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) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zgodnie z otrzymanymi zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokoły z sesji z dnia 29 stycznia 2016 r. i z dnia 19 lutego 2016 r. były wyłożone
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. Do protokołów uwag nie zgłoszono.
1) Protokół Nr XVII/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
29 stycznia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
2) Protokół Nr XVIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
19 lutego 2016 r. został przyjęty 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”
– głosowało 19 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 29 stycznia 2016 r do 18 marca 2016 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)

1

Przewodniczący RM podziękował za uroczystość z okazji otwarcia przedszkola
w Bełku. Pogratulował również tego, iż inwestycja została zauważona przez Urząd
Marszałkowski i dzięki temu udało się uzyskać 2,8 mln zł dotacji.
Burmistrz GiM powiedział, że inwestycja została zrealizowana ze środków
własnych, jednak dzięki Przewodniczącemu Sejmiku Wojewódzkiego (Grzegorz
Wolnik), środki w znacznej mierze do nas wrócą.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że gdybyśmy się wspólnie nie
starali o to, to tego sukcesu by nie było. Dzięki temu, że radni parę lat temu podjęli
ryzykowną decyzję o zainwestowanie w zasoby ludzkie, mamy dziś tytuł do takiej
refundacji. Dzięki temu, że wyłożyliśmy własne środki, dzisiaj z dotacji z Unii
Europejskiej mamy taki sukces. A te pieniądze przydadzą się na kolejne inwestycje.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 16 marca br.
Po zapoznaniu się z materiałami na sesję, wypracowaliśmy Plan pracy i Plan
kontroli na 2016 rok. W dalszej części prosimy Wysoką Radę o zatwierdzenie
tego planu, aby Komisja mogła rozpocząć pracę.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
14 marca br.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
W sprawach bieżących przedstawiono następujące informacje:
 7 marca miało miejsce pierwsze spotkanie w temacie budżetu obywatelskiego,
 8 marca odbyło się posiedzenie Rady Programowej Uniwersytety III Wieku, na
którym omówiono ofertę UTW,
 również 8 marca odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego,
jednym z ustaleń było wprowadzenie możliwości dostępu do miesięcznika
Kurier na stronie internetowej gminy,
 11 marca odchodzono w gminie Dzień Sołtysa,
 12 marca przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku odwiedziły gminę
Kozłów w województwie małopolskim,
 10 marca odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów i nagród sportowych,
w tegorocznej edycji przyznano 6 stypendiów, 5 nagród i 4 wyróżnienia,
 poinformowano o składanych wnioskach i projektach na dofinansowanie
zadań realizowanych na terenie gminy,
 uzyskano również informacje o planowanym przebiegu Dni Młodzieży na
terenie gminy; gościć u nas będzie młodzież z Francji, Włoch i Dominikany.
 wczoraj miało miejsce oficjalne otwarcie Przedszkola w Bełku,
 omówiono przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 15 marca br.
Członkowie Komisji zapoznali się z treścią projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali branżowe zmiany
dotyczące przekazania dotacji w wysokości 77.100 zł. dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, dla oddziału okulistyki,
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2) zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawione
zmiany statutu.
Zapoznano się również ze Sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2015 oraz Sprawozdaniem
z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za rok 2015.
Członkowie Komisji oba Sprawozdania zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
Zapoznano się z informacją na temat realizacji nowego zadania 500+.
Komisja podjęła wniosek, aby w gminie cyklicznie organizować Dni Promocji
Zdrowia.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 marca br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali trzy branżowe projekty uchwał
w sprawie:
1) nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3
w Czerwionce-Leszczynach im. Henryka Sienkiewicz,
2) zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
3) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowemu najemcy, chodzi tu o gabinet rehabilitacji na terenie
Krytej Pływalni.
W posiedzeniu Komisji wzięła udział pani Małgorzata Marciniak, Dyrektor ZS Nr 3
w Czerwionce, która omówiła procedurę nadania szkole imienia H. Sienkiewicza
oraz przekazała informacje o przygotowaniach do obchodów stulecia szkoły.
Przekazano informacje o zorganizowanej 15 marca w Sosnowcu Samorządowej
Debacie Oświatowej Województwa Śląskiego, z udziałem władz samorządowych
miast, powiatów, gmin Woj. śl. oraz przedstawicieli środowiska oświatowego.
Poinformowano o wynikach powiatowego konkursu recytatorskiego dla uczniów
szkół podstawowych oraz gimnazjów, który odbył się 2 i 3 marca w Mok-u
w Czerwionce oraz o uroczystym spotkaniu władz samorządowych
z nagrodzonymi sportowcami i trenerami, podczas którego wręczono stypendia,
nagrody oraz wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe.
Zostały omówione wydarzenia, imprezy i spotkania zorganizowane dla dzieci
i młodzieży podczas ferii 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
w dniu 14 marca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał. Radni najdłużej zatrzymali się przy
omawianiu projektu dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny dla części terenu
górniczego "Dębieńsko 1".
Plan zagospodarowania przestrzennego został zaopiniowany pozytywnie przy
dwóch głosach wstrzymujących, natomiast pozostałe projekty uchwał zostały
zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Następnie przewodniczący Komisji przedstawił przygotowany przez ZDiSK plan
drogowych zadań remontowych i inwestycyjnych w ramach budżetu na 2016 r.,
który Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
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W sprawach bieżących:
Komisja omówiła problem związany z możliwością wykupu przez najemców
poddaszy zaadaptowanych na mieszkania. Komisja podjęła wniosek, aby
zobowiązać Dyrektora ZGM do przygotowania w najbliższym czasie propozycji
rozwiązania tego problemu.
Komisja poruszyła również tematy związane ze złym stanem dróg i chodników,
wycinką połamanych drzew, parkingiem i dojściem do Ośrodka Zdrowia
w Czerwionce, uprzątnięciem terenu koło Intermarche.
Wczoraj z radnym Waldemarem Miturą, Przewodniczący Komisji wziął udział
w posiedzeniu Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w powiecie rybnickim. Komisja była w głównej mierze poświęcona
bezpieczeństwu
publicznemu.
Niemniej
otrzymaliśmy
informację,
że w najbliższym czasie z poziomu powiatu, ma być przeprowadzony objazd
terenów m.in. gminy.
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
odbyło się 15 marca 2016 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z Informacją o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
działalnością Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach w roku 2015,
przedstawioną przez Komendanta Komisariatu Policji.
Członkowie Komisji zgłaszali uciążliwości związane z działalnością klubu
Bajlando w Leszczynach oraz problemy związane z bezpieczeństwem na
drogach.
Podjęto następujące wnioski:
1) wnioskowano o zaproszenie na kolejne posiedzenie w miesiącu kwietniu
lub maju przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego w Rybniku,
2) zwrócono się do Burmistrza o sfinansowanie przeglądu rowerów
przekazanych w użytkowanie Policji.
Przekazano Komendantowi Komisariatu Policji wniosek dot. ponownego
utworzenia punktów dyżurów dzielnicowych w sołectwach i dzielnicach.
Zapoznano się również z informacjami na temat działalności Straży Miejskiej
oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
W sprawach bieżących poruszano m.in. tematy dot. naprawy ogrodzenia na
placu przy fontannie w Czerwionce, wymiany lustra na wyjeździe
z ul. Ks. Musiała w Leszczynach (sprawa jest nieaktualna, gdyż lustro zostało
wymienione).
Zwrócono się o przekazanie na kolejnym posiedzeniu Komisji informacji
o realizacji wniosku dot. oświetlenia przejść dla pieszych.
Również poinformował, że wziął udział w posiedzeniu Komisji prawa w Powiecie,
Okazało się, że punkt który dot. zaproszonych gości polegał na omówieniu stanu
bezpieczeństwa. Koledzy radni przekazali nam uwagi dot. infrastruktury
drogowej, które udało nam się przekazać
7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 14 marca br.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku. Dyrektor ZDISK przedstawił
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umowę zawartą ze schroniskiem w Rybniku oraz porozumienie zawarte na
dokarmianie kotów dziko żyjących.
Przewodniczący Komisji przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności
Schroniska w Rybniku za ubiegły rok. Omówiono także działalność punktu
przetrzymań zwierząt przy ZDiSK w Czerwionce-Leszczynach.
Omówiono także pozostałe branżowe projekty uchwał, które zaopiniowano
jednogłośnie pozytywnie.
Pan Mateusz Giemlik przedstawił sprawozdanie z działalności Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach za 2015 rok oraz plany na
rok 2016.
W sprawach bieżących:
Naczelnik EiZ Cecylia Grzybek omówiła działania jakie trwają w związku
z przygotowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe " dla naszej
gminy.
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student przedstawiła sprawozdanie dot.
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015.
Poinformowano, iż na następnym posiedzeniu Komisji zostanie przedstawione
sprawozdanie z działalności Śląskiej Izby Rolniczej na terenie naszej gminy za
2015 rok oraz plany pracy na 2016 rok.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie
8. Komisja Budżetu i Finansów – Wiceprzewodniczący Komisji radny Jerzy
Kapszewicz poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 marca br.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M na 2016 rok oraz
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W związku z planowaniem przekazania kwoty 77 tys. zł na dotację dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, na zakup wyposażenia
dla Oddziału Okulistyki, Skarbnik GiM przedstawił dane dot. ilości pacjentów
z naszej gminy, leczących się w/w szpitalu i jego poradniach specjalistycznych.
Przy omawianiu WPF Komisja skupiła się na zadaniu Termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej.
Powyższe projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. Do pozostałych
projektów uchwał zawartych w porządku sesji, członkowie Komisji nie zgłosili
uwag.
W sprawach bieżących Przewodniczący Rady przedstawił propozycję zakupu
sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej, na potrzeby sesji Rady Miejskiej.
Koszt nagłośnienia wynosiłby około 30 tys. zł. Komisja stwierdziła, że na dzień
dzisiejszy taki sprzęt nie jest konieczny i nie byłby on w pełni wykorzystany.
Zaproponowano jednak, aby zakupić dodatkowe mikrofony przenośne, które
służyły by również potrzebom MOKu.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
9. Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 11 marca 2016 r.
Członkowie Komisji dokonali następujących ustaleń:
1) w związku z otrzymaniem pisma Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Czuchów informującego o odstąpieniu od zmiany granic administracyjnych
dzielnicy Czuchów, Komisja zakończyła prace w tym temacie;
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2) postanowiono o przekazaniu do Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami sprawy związanej z wątpliwościami co do
prawidłowości przebiegu granic niektórych okręgów wyborczych;
3) Komisja skierowała zapytanie do dzielnicy Czerwionka Karolinka i sołectwa
Książenice czy mieszkańcy nadal podtrzymują wolę wyborów rady dzielnicy
i sołtysa w formie wyborów bezpośrednich. Mieszkańcy sołectwa
Książenice nadal podtrzymują wolę wyborów sołtysa w formie wyborów
bezpośrednich, natomiast rada dzielnicy Czerwionka Karolinka podjęła
wniosek, aby wybory do rady przeprowadzane były na zebraniu
mieszkańców. W związku z powyższym Komisja statutowa rozpoczęła
prace związane ze zmianami statutu dzielnicy Czerwionka Karolinki w tym
zakresie. Przeprowadzona będzie konsultacja z mieszkańcami tej dzielnicy.
Radny Józef Szczekała powiedział, że na ostatnim zebraniu rady dzielnicy
podjęto wniosek o wyborach do rad dzielnic. Mając na uwadze znaczne
obniżenie kosztów związanych z powoływaniem komisji, doszliśmy do wniosku,
że lepiej będzie jak wybory odbędą się podczas zebrania mieszkańców, tak jak
w większości dzielnic.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych
projektów uchwał,
2) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał
w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r.,
b) zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
c) nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg Służbom
Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach,
3) apel Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie przyspieszenia działań
prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,
4) zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu na V Turniej Piłki Siatkowej
Samorządowców 2 kwietnia 2016 r. Pierwsze spotkanie organizacyjne wraz
z pierwszym treningiem odbędzie się w najbliższą środę w gimnazjum
w Dębieńsku o godzinie 19tej.
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 19 głosach „za”- głosowało 19 radnych.
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1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/225/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2015, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało 19 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/226/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” –
głosowało 19 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/227/16 w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
4) Do projektu
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/228/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
5)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia
„Wieloletniego
programu
gospodarowania
zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”,
zmienionej uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 30 maja 2014 r., uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIX/229/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
„Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej uchwałą Nr XLIV/580/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r., została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
6)

Do projektu uchwały w sprawie zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIX/230/16 w sprawie zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
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7)

Do projektu
uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce
organizacyjnej - Zarządowi Dróg Służbom Komunalnym w CzerwionceLeszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIX/231/16 w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej
- Zarządowi Dróg Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
8)

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIX/232/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5
w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/233/16 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5
w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych
10) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie
podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/234/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego
użytkowania gruntu położonego przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
zabudowanego kompleksem czterech garaży, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/235/16 w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego
użytkowania gruntu położonego przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
zabudowanego kompleksem czterech garaży, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany
statutu dzielnicy, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XIX/236/16 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka Karolinka w sprawie zmiany statutu
dzielnicy, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
13) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XIX/237/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta jednogłośnie
przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali na piśmie Sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2015.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali na piśmie Sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu Wspierania Rodziny za rok 2015. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 22.01.2016 r. do 11.03.2016 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 10, Ad. 11
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że mieszkańcy Bełku złożyli protest odnośnie
budowy masztu telefonii komórkowej. Wyrazilibyśmy zgodę na to, jeżeli byłoby to w
odpowiednim miejscu. Mamy wiele połaci pola, a inwestor wybiera miejsce po
najmniejszej linii oporu, bo tam leci linia energetyczna i mogą się łatwo przyłączyć.
Ludzie mają do nas pretensje, że w 2014 roku zaopiniowaliśmy plan
zagospodarowania, co jednak nie jest prawdą, bo opiniowaliśmy wtedy plan
pomiędzy autostradą, ul. Wolności, a Palowicką. Zapytała czy nie można wprowadzić
zapisu, że będziemy wyrażać zgodę, ale żeby były takie decyzje rozsądnie
podejmowane.
Burmistrz GiM powiedział, że pod tym protestem mieszkańców się podpisuje
z prostej przyczyny. W nowym planie zagospodarowania będziemy uwzględniali
sprawę odległości masztu od zabudowań. Badania pokazują, że w zasadzie
oddziaływania na zdrowie takiego nadajnika nie ma. Ale jeżeli jest tak duży obszar w
Bełku, który nie budziłby żadnych kontrowersji, należało by wywrzeć jak największy
nacisk na to, żeby firma poniosła jakieś koszty i tam maszt postawiła. Poza tym
należy informować mieszkańców, że nie prawdą jest żeśmy w 2014 roku procedowali
sprawy dot. zagospodarowania tego terenu. W nowym planie chcielibyśmy wskazać
jakie to muszą być odległości. W starym planie nie mogliśmy też zabronić.
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że telekomunikacja to jest inwestycja celu
publicznego i nie możemy takich inwestycji zakazać. Możemy zapisać pewne rygory,
jednak zakazać nie jesteśmy w stanie. Będzie to podwyższenie firmom
telekomunikacyjnym poprzeczki tak, że niekoniecznie tam gdzie mają pełną
infrastrukturę, a jednocześnie jest tam wiele posesji, muszą stawiać maszty. Ale
zabronić nie jesteśmy w stanie.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że ten temat przerabiał w 2006 roku, gdy
postawili maszt na dachu jego budynku. I też mieszkańcy mieli pretensje o to, że nikt
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się ich nie pytał o to. Pisał w tej sprawie wszędzie gdzie się dało. Ekspertyzy
wykazały, że maszt nie wpływa na zdrowie.
Radna Izabela Tesluk powiedziała, że w nowym przedszkolu w Bełku w kuchni nie
ma dojścia do okien i nie mogą ich umyć. Poza tym przeszkadza tam też w tym duży
pochłaniacz. Byłoby fajnie gdyby wszystko przełożyć na środek.
Burmistrz GiM powiedział, że oprócz praktycznego spojrzenia są też przepisy
sanitarne.
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że każdego obiektu trzeba się nauczyć
eksploatować. W tym obiekcie jest wentylacja wymuszona. Tam nie ma wentylacji
grawitacyjnej. Trzeba nauczyć się obsługi tych wentylatorów, gdyż takie są przepisy,
że w tego typu obiektach nie można stosować wentylacji grawitacyjnej.
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że przepisy sanitarne zabraniają otwierania
okien w kuchni.
Wnioski zgłoszone przez radnych na piśmie:
Radny Józef Szczekała napisał:
W ramach pozimowych porządków:
1) Proszę o przeprowadzenie oględzin i naprawę powierzchni dróg (dziury, ubytki
w asfalcie) na ul. Jana Pawła II i Parkowej, Kolejowej.
2) Uporządkowanie terenu wzdłuż peronu kolejowego i stacji (śmieci są
własnością gminy Czerwionka) aż do przepompowni ścieków od strony
osiedla, ul. Jana Pawła II oraz ul. Parkowej i Kolejowej.
Ad. 10
Przewodniczący RM powiedział, że następna sesja będzie 22 kwietnia, zgodnie
z harmonogramem. Zaprosił wszystkich na turniej piłki siatkowej w dniu 2 kwietnia,
oraz na jutrzejszy Jarmark Wielkanocny w Leszczynach
Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że 21 marca, w poniedziałek od
godziny 14tej do 16tej, na terenie MOKu przy ul. Wolności, będziemy udzielać
konsultacji i odpowiadać na pytania związane z programem 500+.
Na koniec Przewodniczący RM złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
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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