Protokół Nr XXI/16
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 22 kwietnia 2016 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXI 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 Artur Sola.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o:
1) wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
2) wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwalczania roślin
gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz
Mantegazziego
(Heracleum
Mantegazzianum)
na
terenie
gminy
Czerwionka-Leszczyny - projekt uchwały został wycofany z 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 18 marca 2016 r. i z dnia 29 marca 2016 r. były wyłożone
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. Do protokołów uwag nie zgłoszono.
1) Protokół Nr XIX/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
18 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
2) Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
29 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 18 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
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Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz podziękował za objęcie
patronatem turnieju o puchar Sołtysa w skacie, w którym wzięło udział
96 uczestników.
Burmistrz GiM dodał, że była to duża impreza, pojawiła się propozycja, aby
zorganizować taki turniej dla poszczególnych miejscowości naszej gminy.
Przewodniczący RM poinformował, że 2 go kwietnia odbył się V Turniej Siatkówki
pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu, w którym nasza drużyna zdobyła
II miejsce.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 20 kwietnia br.
Zapoznaliśmy się z materiałami na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, a w dalszej
kolejności rozpoczęliśmy prace nad uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Przypomniał, że następne posiedzenie
Komisji odbędzie się 9-go maja o godzinie 16tej w CKE. Poinformował, że
zgodnie z planem pracy Komisji, jeszcze w tym miesiącu przeprowadzona
zostanie kontrola w Sołectwie Książenice.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
18 kwietnia br.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat działalności
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego w 2015 roku, którą przedstawiła Z-ca Dyrektora PUP
Małgorzata Tlołka.
Omówiono również współpracę Powiatowego Urzędu Pracy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w zakresie wspólnie
realizowanych projektów.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny “Diament Biznesu”.
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie
zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących przedstawiono następujące informacje:
 złożono wniosek do WFOŚ dot. promocji miejsc atrakcyjnych
przyrodniczo,
 złożono również wniosek na dofinansowanie remontu zabytkowego
kościółka w Bełku,
 w miniony piątek miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 100.
rocznicy urodzin Wilhelma Szewczyka,
 w związku z udziałem uczniów ZS nr 4 w projekcie „Planeta energii”
nasza gminę odwiedzi mobilne centrum nauki dostępne dla wszystkich.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 19 kwietnia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie poparcia
działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Kierownik Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił informację
w sprawie realizacji rządowego Programu 500+.
Do tej pory złożono 2100 wniosków, które w pierwszych dniach przyjmowano
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w 10 punktach w gminie, aktualnie wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka
w Czerwionce. Aktualnie wydawane są pierwsze decyzje a w przyszłym tygodniu
nastąpią pierwsze wypłaty świadczeń.
Przewodniczący Komisji przedstawił otrzymaną informację w sprawie wniosku
Komisji dot. badań stanu uzębienia dzieci, zwrócił się również o przygotowanie
na kolejne posiedzenie Komisji aktualnych danych na temat zajęć gimnastyki
korekcyjnej prowadzonych w szkołach.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 kwietnia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki
bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. W posiedzeniu
Komisji wzięli udział Dyrektor ZGM Marian Uherek, który przedstawił informacje
o rewitalizacji zameczku w Leszczynach. A także inspektor Wydziału Inwestycji
i Remontów Benedykt Korus, który poinformował o realizacji zadania
inwestycyjnego pn. budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS NR 1 w
Leszczynach i zapoznał członków Komisji z projektem budowlanym boiska.
Przekazano informacje o naborze uczniów do klas pierwszych szkół
podstawowych oraz o wynikach rekrutacji do przedszkoli wg stanu na
15 kwietnia. Ostateczna decyzja o miejscu realizacji nauki w pierwszej klasie
szkoły podstawowej dla uczniów z miejscowości, gdzie nie zostaną utworzone
pierwsze klasy, zgodnie z ustawą, zostanie podjęta do 15 czerwca. Dla
zapewnienia możliwość edukacji przedszkolnej dzieciom czteroletnim i prawa do
realizacji edukacji przedszkolnej dzieciom pięcioletnim, w naszej gminie
powstaną dwa dodatkowe dzienne oddziały przedszkolne, ze wskazaniem na
przedszkole w Bełku oraz na przedszkole Nr 11 w Leszczynach.
Prezes ZNP Grażyna Strzelecka poinformowała o działaniach ZNP na rzecz
oświaty. O przygotowanym projekcie zmiany ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, mającym ogromny wpływ na poprawę finansów
organów prowadzących placówki oświatowe.
Członkowie Komisji zostali poinformowani o przyznanych nagrodach w dziedzinie
twórczości
artystycznej,
upowszechniania
i
ochrony
kultury
oraz
o zorganizowanym 13 i 14 kwietnia w CKE Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym,
pod honorowym patronem Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca.
Finał galowy Festiwalu odbędzie się 6 maja o godzinie 10tej w CKE.
Przekazano informacje o zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną spotkaniu
autorskim z Hanną Pasterny, o zajęciach z edukacji regionalnej, które będą
organizowane dla dzieci i młodzieży w maju oraz o działalności sportowo
turystycznej MOSiRu i planowanych remontach krytego basenu i kąpieliska.
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że po szerokich konsultacjach
społecznych, Prezes Zarządu Głównego ZNP Sławomir Broniarz, złożył
stosowne dokumenty do Marszałka Sejmu RP o utworzenie komitetu
obywatelskiego. Marszałek Marek Kuchciński 24 marca wydał postanowienie
o przyjęciu takiego zawiadomienia. ZNP przygotował projekt uchwały o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponieważ przyjęty
obecnie system finansowania zadań edukacyjnych, opierający się o subwencję
ogólną, nie zabezpiecza w należyty sposób prawidłowego wykonania zadań
oświatowych przez organy prowadzące. Samorządy podnoszą, że środki
finansowe pochodzące z subwencji oświatowej, nie pozwalają na całkowite
zaspokojenie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych. Szczególnym
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problem jest finansowanie przez samorządy wynagrodzeń nauczycielskich ze
wszelkimi pochodnymi. Wprowadzenie zmiany finansowania wynagrodzeń
nauczycieli z formuły subwencji oświatowej na dotacje celową, zdejmie ciężar
z jst prowadzących placówki oświatowe. Poprosiła wszystkich o poparcie tej
inicjatywy na rozłożonych listach.
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
w dniu 18 kwietnia br.
Komisja zapoznała się z branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą sesję,
co do których nie wniosła uwag. W sprawach bieżących Komisja zajęła się
odpowiedzią Dyrektora ZGM nt. rozwiązania problemów z wykupem poddaszy
zaadaptowanych na mieszkania. Komisja zaapelowała do Dyrektora, aby
w opracowywanym planie na rok 2017, temat ten został szczegółowo podjęty.
W dalszej kolejność dyrektor ZDiSK Piotr Łuc poinformował, że ma do dyspozycji
najnowsze zmiany dot. projektu drogi 925. W związku z tym Komisja podjęła
wniosek, aby zorganizować w tej sprawie robocze spotkanie, które odbędzie się
w środę o godzinie 15tej w budynku Urzędu. Komisja omówiła pismo
mieszkańców Bełku w sprawie remontu ulicy Palowickej. Komisja podjęła
wniosek, aby zwrócić się w tej sprawie o opinię do Rady Sołeckiej. Komisja
podjęła również wniosek o dokonywanie dalszego objazdu dzielnic czy sołectw.
Taki objazd przewidziany jest w terminie między 10 a 13 maja.
Przewodniczący RM dodał, że w BR dostępne są płyty z projektem drogi 925.
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
odbyło się 19 kwietnia 2016 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z bieżącą informacją Komendanta Komisariatu
Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz działalnością Komisariatu Policji w CzerwionceLeszczynach. Członkowie Komisji mieli również okazję poznać nowego Zastępcę
Komendanta Komisariatu podinspektora Grzegorza Skotnicę.
Omówiono skargę Pani Haliny Zarówny na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Opinia Komisji w tym temacie zostanie
przedstawiona w punkcie porządku obrad dotyczącym rozpatrzenia skargi.
Zapoznano się z informacjami na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej
oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
Ponowiono zapytanie do Burmistrza w sprawie powołania zespołu w sprawie
monitoringu.
Ustalono, że na posiedzenie Komisji w m-cu maju zaproszeni zostaną
przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Rybniku.
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 18 kwietnia br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, zawarte w porządku obrad
dzisiejszej sesji, które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radny Bogdan Knopik przedstawił Informację o działalności Śląskiej Izby
Rolniczej w 2015 roku oraz plany na 2016 rok. Wspomniał o możliwości
dofinansowania do zakupu wapna służącego do wapnowania gleb.
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W sprawach bieżących:
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła sprawy związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Dodała, iż w dalszym ciągu
odbieramy bardzo duże ilości śmieci, co grozi nam tym, iż na koniec umowy się
nie sfinansujemy.
Naczelnik EiZ Cecylia Grzybek poinformowała, że wpłynęło pismo dyrektora
parków krajobrazowych dot. konieczności zaktualizowania projektu uchwały
Sejmiku Woj. Śl. w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich.
Komisja podjęła wniosek, aby wystosować pismo do parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Czerwionce oraz firm pogrzebowych z prośbą
o przekazanie mieszkańcom informacji, by nie wieszali nekrologów i ogłoszeń na
kasztanowcach, gdyż służy do tego postawiona obok targowiska tablica
ogłoszeniowa.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Sołtys Ryszard Bluszcz powiedział, że chciałby aby Komisja zajęła się sprawą
przekwalifikowania gruntów rolnych na terenie naszej gminy. Zostało to
wykonane bez odpowiednich pomiarów czy badań. Jako rolnicy ze Szczejkowic
będziemy składać odwołania do Starostwa Powiatowego.
Burmistrz GiM powiedział, że prosi o rzetelność i kierowanie uwag
poszczególnych rolników do odpowiednich organów. My żadnych ruchów
z klasyfikacją gleb nie robiliśmy, nie mamy do tego podstaw prawnych. Jest to
w dalszym ciągu pochodna tego, co otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego.
27,28,29 kwietnia w CEK będą przedstawiciele Starostwa i firmy, która tą usługę
dla Starostwa robiła i wszystkie uwagi należy tam kierować. Gmina ma dziś dwa
problemy – musimy w trybie bardzo pilnym przygotować 16 tys. nowych decyzji
podatkowych, oraz tłumaczyć to, co powinien tłumaczyć powiat. Mieszkaniec
w |Starostwie ma otrzymać pełną informację. Nie wie, co uda się naprawić
27,28,29, jeżeli te informacje nie wystarczą, będziemy do mieszkańców dalej
kierować do Starostwa.
Sołtys Ryszard Bluszcz powiedziała, że Komisja powinna zająć się tym
problemem jeszcze przed spotkaniem z firmą i pomóc w tym temacie rolnikom,
być może na nadzwyczajnym posiedzeniu.
Przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko powiedział, że Komisja ma
związane ręce, gdyż Komisja nie jest stroną w sprawie. Każdy rolnik musi
indywidualnie swoją sprawę zgłosić w Starostwie.
Sołtys Ryszard Bluszcz zapytał w jakich godzinach odbędzie się to spotkanie.
Radny Bogdan Knopik odpowiedział, że od 8-16tej.
8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 kwietnia br.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. Komisja omówiła projekty uchwał
w sprawie:
1) zmiany w Uchwały Budżetowej G i M na 2016 rok oraz
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
3) udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki
bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku.
Burmistrz GIM Wiesław Janiszewski oraz Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło
odpowiedzieli na liczne pytania ze strony radnych, po czym Komisja w/w projekty
uchwał zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji członkowie
Komisji nie zgłosili uwag.

5

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji ponownie poruszył problem jaki
sprawiła nam przeprowadzona przez powiat modernizacja ewidencji gruntów.
Była szeroka dyskusja na ten temat podczas Komisji, poszczególni radni
wszystkie wątpliwości wyrazili, mamy nadzieję, że w te trzy dni uda się coś
załatwić. Jeżeli chodzi o okres odwoławczy to skończył się on w listopadzie
zeszłego roku. Gdy Będziemy z Krakowem rozmawiać, to zapytamy dlaczego
poszczególne działki są w taki sposób przekwalifikowane.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
9. Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 1 kwietnia 2016 r.
W
związku
z
wnioskiem
Rady
Dzielnicy
Czerwionka
Karolinka
o przeprowadzanie wyborów rady dzielnicy na zebraniu mieszkańców,
co skutkuje zmianą statutu dzielnicy, członkowie Komisji Statutowej zapoznali się
z projektem uchwały w tej sprawie.
Postanowiono o przekazaniu projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
dzielnicy Czerwionka Karolinka, Radzie Dzielnicy w celu przeprowadzenia na
najbliższych zebraniach, konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czerwionka
Karolinka zmian statutu, zgodnie z uchwałą Nr XIX/236/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach.
Następne spotkanie Komisji przewidziano na 6 czerwca. Po otrzymaniu
informacji o wynikach konsultacji i przeprowadzeniu dalszej procedury, projekt
uchwały zostanie skierowany pod obrady sesji Rady Miejskiej.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) wniosek Burmistrza o wprowadzenie i wycofanie z porządku obrad sesji
projektów uchwał,
2) pismo Wojewody Śląskiego dot. oceny zgodności z prawem uchwały
Nr IX/132/15 Rady Miejskiej
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy,
Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk,
3) zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego
dot. uchwały Nr XIX/228/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko1”
4) apele popierające działania mające na celu utworzenie niezależnego
Śląskiego Instytutu Onkologii, podjęte przed rady gmin: Zbrosławice,
Pawonków, Lyski, Ciasna, Wisła, Krzanowice, Pszów.
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 XXI/240/16 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 XXI/241/16 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 rozpatrzenie skargi na działalność Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, opinię Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami badającej skargę,
odczytał jej Przewodniczący, radny Waldemar Mitura (zał.).
Dodał, że poprzez pomówienia, takie osoby naruszają dobre imię
pracowników OPS i innych naszych jednostek.
Dalszych uwag do w/w projektu uchwały nie wniesiono.
Uchwała Nr XXI/242/16 w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
Burmistrz GIM podziękował za takie stanowisko. Jest to oskarżenie bezpodstawne
i być może należałoby podjąć odpowiednie kroki zmierzające do tego, żeby ten który
takie słowa wypowiada, liczył się z konsekwencjami. Niestety jest to nagminne
i będziemy zastanawiać się, jak reagować na takie rzeczy. Są to przeważnie osoby,
które korzystają z wszelakiej pomocy ze strony gminy. Są to osoby najbardziej
roszczeniowe, które składają się na dług jeśli chodzi o substancję mieszkaniową, już
w tej chwili kilkumilionowy. A to w ogóle nie zmniejsza skali agresji tych ludzi,
ich żądań.
4) Do projektu
uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny “Diament Biznesu”, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/243/16 w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny “Diament Biznesu”, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
5)

Do projektu uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/244/16 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii, została przyjęta jednogłośnie przy 19
głosach „za” - głosowało 19 radnych.
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6)

Do projektu
uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/245/16 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/246/16 w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
8)

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/247/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/248/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało 19 radnych
10) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rybniku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/249/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z
przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Rybniku, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 12.03.2016 r. do 15.04.2016 r.
Radny Marek Szczech chciał zwrócić uwagę na słabość prawa. Od trzech tygodni
w rowie, w lesie w Książenicach stoi samochód. Zgłosił on to SM i uzyskał
informację, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ten samochód nie musi
być usunięty. On zgadza się z tym, że SM działa w granicach prawa, ale niepokoi go
ten fakt. Być może będziemy musieli popracować nad jakimś apelem i zwrócić się do
posłów, by uchwalili prawo na tyle jednoznaczne by można było utrzymać porządek
w gminie. Gdyż niestety w tym zakresie ciągle pojawiają się nowe problemy.
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Ad. 8, Ad. 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Józef Szczekała zapytał jaka inwestycja powstaje koło ronda w Stanowicach.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że do Urzędu Gminy nie
zwrócił się nikt z żadnym wnioskiem dot. np. postępowania środowiskowego,
to niestety nie wiemy. Wiemy tyle, że właściciel wykonuje pozwolenie na budowę
zjazdu na drogę wojewódzką, które zostało wydane przez Wojewodę Śląskiego
w 2012 r. Jest to teren o charakterze usługowym, jakie będą dalsze losy nie
wiadomo.
Sołtys Sołectwa Stanowice Stanisław Breza dodał, że jest tym niesamowite
zainteresowanie ludzi. Doszedł do tego, że 18 grudnia 2012 r. na wniosek ZDW
Wojewoda podjął decyzję o wydaniu zgody na wybudowanie zjazdu. Natomiast ani
w Starostwie Powiatowym, ani w Nadzorze Budowalnym nie ma żadnego śladu,
co tam będzie wybudowane i na jakiej podstawie.
Radna Izabela Tesluk zapytała co z drogą 924.
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że jeżeli chodzi o chodnik, to trzeba wrócić do
kolejnego porozumienia finansowego z Województwem Śląskim. Natomiast mamy
tam roszczenia wobec projektanta, który nie wywiązał się z poprzednich zobowiązań.
Województwo jest nadal gotowe do realizowania z nami tej inwestycji. Tak jak
również będziemy w tym roku realizować wielowariantową koncepcję budowy ronda
na wylocie z Armii Krajowej.
Radna Janina Binda zapytała czy jest możliwe przyspieszenie prac własnościowych
dot. terenu przed ośrodkiem zdrowia, ponieważ zagraża on bezpieczeństwu
mieszkańców.
Burmistrz GiM powiedział, ze w najbliższej przyszłości będzie ta sprawa załatwiona.
Jednak póki co, właścicielem nie jest gmina.
Sołtys Stanisław Breza powiedział, że chciał ponownie poruszyć temat wypalania
traw. Problem obecnie się nasila, ponieważ jest bardzo dużo działek opuszczonych
czy niezadbanych. Wie, że gmina nie ma mocy prawnej, aby ten temat sfinalizować,
jednak swego czasu gmina wysyłała pisma do właścicieli niewykoszonych działek,
upominając ich, żeby zrobili tam porządek. Można by ponownie z takiej formy
skorzystać, żeby cokolwiek w tym temacie zrobić.
Radny Waldemar Mitura zaapelował, do wszystkich obecnych, aby w związku ze
zbliżającymi się świętami narodowymi, wywiesili flagę narodową na swoich oknach.
Ad. 10
Przewodniczący RM przypomniał, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia
majątkowe. Przypomniał także o uroczystościach z okazji jubileusz SP w Palowicach.
Powiedział, że następna sesja będzie 20 maja, zgodnie z harmonogramem.
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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