Protokół Nr XXII/16
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 20 maja 2016 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXII 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 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, nieobecny
był radny Antoni Procek oraz radny Artur Sola.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o:
1) zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w 2016 roku - projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
2) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
Nr IFIII.4131.1.43.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. stwierdzające nieważność
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 „Dębieńsko 1”- projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało 19 radnych.
Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2016
zgodnie z otrzymaną nową wersją projektu.
Ad. 2
Protokół z sesji z dnia 22 kwietnia 2016 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
22 kwietnia 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 22 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz GiM dodał, że od dłuższego czasu Komisja Prawa mówiła o potrzebie
wprowadzenia monitoringu na terenie gminy. W przyszłym tygodniu zostanie wydane
zarządzenie powołujące w tym celu komisję. W porozumieniu z Przewodniczącym
Komisji Prawa Waldemarem Miturą, ustaliliśmy następujący skład tej komisji:
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Józef Zaskórski, Roman Chlubek w zastępstwie Roman Krzyżowski, Tomasz
Kostelecki, Jacek Korus, Waldemar Mitura oraz Janusz Babczyński. Chciałby, aby
Komisja rozpoczęła prace w tym temacie, myśli że owocem tej pracy będzie podjęcie
decyzji w zakresie zmonitorowania naszej gminy.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 9 maja oraz18 maja br.
Komisja na swoich posiedzeniach przeanalizowała i rozpatrzyła:
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawione zarządzeniem
Nr 112/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca br.,
 Informację o stanie mienia GiM Czerwionka-Leszczyny przedstawione
zarządzeniem Nr 109/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia
23 marca br.,
 Uchwałę Nr 4200/V/47/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku V Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego,
 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok przekazane przez Burmistrza GiM
w dniu 2 maja 2016 roku.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza GiM z wykonania budżetu GiM za
2015 rok oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika, Komisja
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i podjęła uchwałę w sprawie wniosku
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Stosowna uchwała wraz z opinią
o wykonaniu budżetu została przesłana do RIO celem jej zaopiniowania.
W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału GO zapoznała Komisję
z monitoringiem wywozu śmieci z terenu gminy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
16 maja br.
Członkowie Komisji omówili projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, który zaopiniowali pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie
zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących omówiono imprezy, które odbyły się w ostatnim czasie na
terenie naszej gminie.
Przekazano także informacje o zbliżających się imprezach kulturalnych:
 21 maja odbędzie się gala rock’n’rollowa w Bełku,
 28 i 29 maja imprezy plenerowe w parku leśnym w leszczynach – koncert
hip-hopowy oraz festyn rodzinny,
 5 czerwca odbędzie się festiwal organizacji pozarządowych, któremu
towarzyszyć będzie 150 lecie KGW, finał akcji Kilometry Dobra, festyn
strażacki oraz odpust parafialny,
 10 czerwca odbędzie się zakończenie roku akademickiego UTW,
 11 czerwca odbędzie się industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki
pod hasłem przemysłowe legendy,
 17 - 19 czerwca odbędą się plenery z okazji 70-lecia LKS Stanowice,
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100-lecia OSP Palowice oraz zlot samochodów tuningowych,
 24 i 25 czerwca będzie festiwal Around the rock.
Imprezy lipcowe przedstawi na następnej Komisji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 17 maja br.
Członkowie Komisji zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok
2015 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przedstawioną przez Z-cę
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Komisji przedstawił otrzymaną informację w sprawie zajęć
gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w szkołach. Stwierdzono, że zajęć tych
jest zdecydowanie za mało. W związku z tym podjęto wniosek o zwiększenie
ilości godzin gimnastyki korekcyjnej, żeby odbywała się co najmniej 2 razy
w tygodniu. Zdaniem członków Komisji gimnastyka korekcyjna powinna również
odbywać się w przedszkolach.
Zwrócono również uwagę na potrzebę zatrudniania większej ilości logopedów
w przedszkolach.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 18 maja br.
Członkowie Komisji zapoznali się z ramowym programem ŚDM w naszej gminie.
Przekazano informacje o Śląskiej Debacie o Edukacji, która odbyła się 17 maja
w Katowicach. O Tygodniu Godności Osób Niepełnosprawnych oraz o projekcie
w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa. Poinformowano członków
Komisji o zorganizowanej przez ZS NR 1 oraz Ośrodek Wojewódzki Metodyczny
w Rybniku konferencji nt. rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów „czytanie
może być modne”, w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz konkursie
czytelniczym dla dzieci i młodzież naszej gminy. Poinformowano o nagrodach
zdobytych przez uczestników Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego, o XXII
przeglądzie teatralnym i recytatorskim dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod
hasłem Bliskie Spotkania 2016” oraz o konkursach i imprezach zorganizowanych
przez MOK.
Dyrektor MOSIR przekazał informację, że po szczegółowej analizie zadania
zakupu i postawienia dwóch kontenerów na obiekcie sportowym w Leszczynach
stwierdzono, iż klasyfikacja gruntów tzw. zieleń urządzona nie pozwala na
ustawienie kontenerów na tej nieruchomości. W związku z tym, w budynku
klubowym zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zakończą się
w sierpniu i ten obiekt zostanie udostępniony klubowi sportowemu.
Członkowie Komisji złożyli wniosek, aby zakupić obrazy artysty malarza pana
Czesława Fojcika i wykorzystać je jako element dekoracji wnętrz w CKE.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Przewodniczący RM powiedział, że po Komisji rozmawiał z Burmistrzem i doszli
do wniosku, że mamy w gminie więcej artystów, którzy malują, a prace ich
dotyczą naszej gminy. Dlatego powinniśmy zauważyć ich wszystkich. Poprosimy
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Przewodniczącą Komisji Promocji oraz
Dyrektor MOKu, aby zastanowiły się i zaproponowały nam prace do zakupu
i wystawienia w naszych salach. Dodał, że warto pochylić się nad tym, aby na
ścianie frontowej sali konferencyjnej znalazła się prezentacja wszystkich herbów
naszych miejscowości z herbem gminy.
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5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
w dniu 16 maja.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Szczegółowo
zatrzymano się nad stanowiskiem Wojewody Śląskiego dot. rozstrzygnięcia
nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały RM, w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego
„Dębieńsko 1”. Mecenas Aleksander Żukowski omówił szczegółowo aspekty
prawne tego rozstrzygnięcia, Naczelnik Lucyna Król przedstawiła ewentualne
sprawy dalszego toku naprawy tej uchwały, czy ewentualnego skierowania skargi
na to rozstrzygnięcie do Sądu Administracyjnego. Komisja po dość długiej
dyskusji i zapoznaniu się z wyjaśnieniami stoi na stanowisku, aby nie wnosić
skargi do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
Do pozostałych projektów uchwał Komisja nie wniosła uwag.
Dłuższa dyskusja odbyła się na temat drogi 924 i jej odcinka w Stanowicach.
W sprawach bieżących Radny Michał Stokłosa przedstawił stanowisko Rady
Sołeckiej w Bełku dot. remontu fragmentu ul. Palowickiej. Radny Grzegorz
Płonka przedstawił pismo sióstr zakonnych z Bełku zawierające uwagi do
projektu remontu drogi 925. W sprawie drogi 925 dwukrotnie odbyły się
spotkania. Jedno odbyło się z inicjatywy Dyrektora ZDiSK, na którym
szczegółowo omówiono wszelkie rozwiązania i wniesiono uwagi na odcinkach
drogi od Rybnika do Orzesza.
Komisja zdecydowała, że następny objazd dróg odbędzie się 30 maja
o godzinie 14:30.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
odbyło się 17 maja 2016 r.
Na posiedzenie zaproszono Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Policji w Rybniku Pawła Moskwa, który przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy i Miasta.
Członkowie Komisji zgłaszali miejsca gdzie ich zdaniem występują zagrożenia
w ruchu drogowym oraz w bezpieczeństwie pieszych.
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.
Zapoznano się z informacjami na temat bieżącej działalności Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
Zapoznano się z informacją Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w zakresie
doświetlenia przejść dla pieszych.
Uzyskano informację, iż Burmistrz GiM jest w trakcie powoływania zespołu
ds. monitoringu gminy.
Komisja ustaliła, iż wystąpi do sołtysów i przewodniczących dzielnic
o udostępnienie pomieszczeń, w których mogliby dyżurować dzielnicowi.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 maja br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, zawarte w porządku obrad
dzisiejszej sesji, które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
W sprawach bieżących:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student omówiła sprawy
związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zwróciła uwagę na
bardzo dużą ilość odpadów odbieranych przez Komart, co może spowodować,
iż kwoty i ilości śmieci wynikające z przetargu mogą zostać wykorzystane
wcześniej niż zakładano. Poruszono temat monitoringu samochodów
odbierających odpady. Projekcję multimedialna tego zagadnienia Naczelnik GO
przedstawiła na Komisji Rewizyjnej.
Naczelnik Ekologii Cecylia Grzybek przedstawiła projekt uchwały Województwa
Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich, do końca maja można składać uwagi do projektu.
Poruszono kwestie dot. opracowania Programu gospodarki niskoemisyjnej
i możliwości uzyskania przez mieszkańców dopłat do wymiany pieca, czy
termomodernizacji budynku.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie
8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 18 maja br.
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
Województwu
Śląskiemu
reprezentowanemu
przez
Zarząd
Województwa
Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich,
4) przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt
budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz
„Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi
wojewódzkiej 924 w m. Czerwionka”.
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział na liczne pytania ze strony radnych
dot. Uchwały Budżetowej i WPF. Na temat dwóch ostatnich projektów toczyła się
z Burmistrzem dłuższa dyskusja i wyraził on nadzieję, że zadania te (chodniki) w
końcu uda się zrealizować. Zadeklarował, że następne projekty zadań przy
drogach wojewódzkich będą przygotowane i złożone w województwie.
Komisja w/w projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji członkowie
Komisji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów
uchwał,
2) sprawozdania Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał
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w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w sprawie
zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)
i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy
Czerwionka-Leszczyny,
3) Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność
uchwały Nr (19) 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) pismo właścicieli Klubów Dziecięcych z terenu gminy zwracających się
o informację dot. planowanych zmian w przepisach prawnych regulujących
funkcjonowanie i finansowanie tych placówek,
5) uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie
stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec inicjatywy poszerzenia
granic administracyjnych Miasta Opola kosztem integralności gmin Dąbrowa,
Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa,
6) apele popierające działania mające na celu utworzenie niezależnego
Śląskiego Instytutu Onkologii, podjęte przed rady gmin: Lubliniec, Gorzyce,
Nędza, Niegowa, Rudnik, Rybnik, Rędziny, Świerklaniec.
7) informacja o podjętych przez Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
działań na rzecz prawidłowego rozdziału podatku od czynności
cywilnoprawnych od sprzedaży Kompanii Węglowej,
8) pismo, które trafiło do Burmistrza, dot. repatriacji Polaków na wschodzie.
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik streściła to pismo.
Powiedziała, że to jest pismo Wojewody Śląskiego z prośbą o umożliwienie
repatriacji Polakom, którzy pozostali na wschodzie. W zeszłym miesiącu
uczestniczyła ona w konferencji, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim,
dot. przyjęcia repatriantów. Ustawa, na której moglibyśmy teraz zdecydować
się na przyjęcie repatriantów mówi o tym, ze można dostać wystarczające
środki na przyjęcie ich tutaj, ponieważ można otrzymać ok. 158 tys. na zakup
np. mieszkania, które można włączyć do zasobu komunalnego. Jest także
ok. 47 tys. na aktywizację zawodową tych osób. Tylko na ten moment,
wg obowiązującej ustawy, gmina nie ma możliwości wybrania osoby z listy
oczekującej. A z kolei obowiązkiem gminy jest zapewnienie znalezienia
miejsca pracy tej osobie. W ministerstwie jest przygotowywana obecnie nowa
ustawa, która będzie pozwalała gminom na wybranie tej osoby z klucza. Czyli
np. pod kątem zawodu. Trudno jest dzisiaj zapraszać kogoś, kogo później
zostawimy bez środków do życia, bo nie będziemy mu mogli znaleźć pracy.
Wojewoda prosi, aby dać odpowiedź do końca czerwca, więc pewnie będzie
ten temat omawiany na komisjach.
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 XXII/250/16 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 XXII/251/16 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 zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na
2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXII/252/16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
4)

Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr XXII/253/16 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
5) Do projektu
uchwały w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz
Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum
Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXII/254/16 w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz
Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum
Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zasady udzielania pomocy finansowej
w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXII/255/16 w sprawie zasady udzielania pomocy finansowej w formie
dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu jej rozliczania, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
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7) Do projektu uchwały w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXII/256/16 w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
8)

Do projektu uchwały w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXII/257/16 w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
9) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany
drewnianej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXII258//16 w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany drewnianej
na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXII/259/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu
reprezentowanemu
przez
Zarząd
Województwa
Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, została przyjęta
18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 19 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań
p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924
w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr
924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej 924 w m. Czerwionka”, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXII/260/16 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań
p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924
w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924
w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
odcinku drogi wojewódzkiej 924 w m. Czerwionka”, została przyjęta 18 głosami
„za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 19 radnych.
12) Do projektu uch
13) wały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
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Uchwała Nr XXII/261/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXII/262/16 w sprawie zmiany 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.
15) Do projektu
uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.43.2016 z dnia 29 kwietnia
2016 r. stwierdzające nieważność 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 „Dębieńsko 1”:
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że projekt ten został
szczegółowo omówiony na dwóch komisjach. Przedstawiliśmy ten projekt z tej
racji, że to Rada jest właścicielem tej uchwały i to Rada musi podjąć stosowną
decyzję. Sugestia Burmistrza jest taka, żeby tą uchwałę odrzucić.
Najważniejsza przyczyna jest taka, że sprawniej i szybciej będzie nam zmienić
tą uchwałę bez wchodzenia w procedury sądowe, które nie wiadomo jak długo
potrwają. My sami jesteśmy w stanie określić, że do sześciu miesięcy
jesteśmy w stanie być z tą uchwałą na takim etapie, że Wojewoda nie będzie
miał tytułu do zgłaszania obiekcji. Zatem prosi on Wysoką Radę o odrzucenie
tej uchwały.
Przewodniczący RM dodał, że aby być w zgodzie ze stanowiskiem Komisji
branżowej i nie iść z tą uchwała do sądu, Rada powinna ją odrzucić.
Mecenas Paweł Piotrowicz wyjaśnił, że treścią uchwały jest „wnieść skargę”.
Więc jeżeli państwo zagłosują „za” to wnosimy skargę, jeżeli „przeciw” to nie
wnosimy skargi.
Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego Nr IFIII.4131.1.43.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. stwierdzające
nieważność 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 „Dębieńsko 1”, została odrzucona
jednogłośnie przy 19 głosach przeciw – głosowało 19 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali na piśmie Ocenę zasobów pomocy społecznej
na rok 2015 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uwag do Oceny zasobów
nie zgłoszono.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 16.04.2016 r. do 15.05.2016 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Ryszard Jonderko przypomniał, że 9 maja w CKE odbyło się spotkanie
przedstawicieli biura projektowego dot. remontu drogi DW 925 oraz Zastępcy
Dyrektora ZDW w Katowicach. Wszystkie sugestie i uwagi, które zostały zgłoszone
na piśmie, zostały przez biuro projektowe uwzględnione. Mamy nadzieję, że to co
zostało zanotowane, zostanie zrealizowane w projekcie. Np. przy wyjeździe z ulicy
Leszczyńskiej na DW 925 zostaną postawione światła, do rozstrzygnięcia jest
jeszcze sprawa świateł w Bełku – skrzyżowanie drogi 925 z ulicą Palowicką, ale też
będzie to najprawdopodobniej zrealizowane.
Radny Bogdan Knopik w imieniu swoim i mieszkańców, podziękował Dyrektorowi
oraz pracownikom ZDiSK, którzy remontują wszystkie nasze drogi boczne.
Podziękował także za udostępniany materiał, wysypywanie tłucznia i walcowanie.
Dróg szutrowych jest dużo w gminie, ale wizualnie wyglądają już dużo lepiej.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Adam Karszewski podziękował za już
zrealizowany oraz dalszy etap realizacji inwestycji na ulicy Leopolda Staffa. Dzięki tej
inwestycji i kanalizacji deszczowej, w tym roku nie było już mowy o lokalnych
podtopieniach i mieszkańcy śpią spokojnie
Radna Izabela
kontynuowane.

Tesluk

zapytała

czy

prace

na

drogach

gminnych

będą

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc powiedział, że podpisał umowę na remonty cząstkowe,
w przyszłym tygodniu podpisze umowę na drogi śladowe i na mikrodywany
asfaltowe. Wszystko się dzieje zgodnie z zapisami w budżecie.
Wnioski radnych złożone na piśmie.
Radny Wacław Brózda napisał:
Chciałem wrócić do sprawy wymiany 2 szt. słupów energetycznych (bardzo zły stan)
w rejonie styku ulicy Broniewskiego 3 i ulicy Sportowej 2 (rejon śmietnika przy
parkingu), którą zgłaszałem na początku 2015 roku. (sprawa znana w ZDiSK).
Czy znany jest już termin wymiany tychże słupów?
Ad. 11
Przewodniczący RM przypomniał, że następna sesja będzie 24 czerwca.
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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