Protokół Nr XXIV/16
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 sierpnia 2016 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXIV
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, 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 20 radnych, nieobecna
była radna Stefania Szyp.
Przewodniczący RM 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 G i M Czerwionka-Leszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokół z sesji z dnia 24 czerwca 2016 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr XXIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
24 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało
20 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Bogdan Knopik zapytał czy starsi ludzie, którzy bezpłatnie korzystają z MZK,
również muszą posiadać dyskietki.
Burmistrz GiM odpowiedział, że muszą odbić elektroniczny bilet, ponieważ dzięki
niemu możemy sprawdzić napełnienie autobusów.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 24 sierpnia br.
Po omówieniu materiałów na sesję, krótko podsumowaliśmy pracę Komisji
Rewizyjnej w 2016 roku. W okresie sprawozdawczym Komisja przeprowadziła
procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 2015 r., zakończoną
podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
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Burmistrzowi. Dwie kontrole w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych,
zakończone protokołami pokontrolnymi, w których przedstawiono Radzie
Miejskiej jeden wniosek do Burmistrza. Rada Miejska wniosek przyjęła. Całość
dokumentacji związana z pracą Komisji obejmująca protokoły z posiedzeń
Komisji i uchwały podjęte przez Komisję, znajduje się w Biurze Rady UGiM
Czerwionka-Leszczyny.
Zgodnie z planem pracy, w miesiącu wrześniu przeprowadzimy kontrolę, która
odbędzie się w MOSiR.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
22 sierpnia br.
Komisja omówiła projekt 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”.
Anna Witała Pracownik Biura Funduszy wyjaśniła, że wniosek musimy złożyć do
końca września i warunkiem koniecznym jest tu wyrażenie zgody przez RM.
Koszt rewitalizacji parku to około 4 mln zł, a my aplikujemy o dofinansowanie
w wysokości 85%. Następnie przedstawiła zarysy projektu parku.
Radny Grzegorz Wolny zauważył, że w związku z rewitalizacją będzie trzeba
zastanowić się nad nowym miejscem dla festiwalu Around The Rock, co nie jest
łatwe.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, do pozostałych projektów
uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie zgłosiła.
W sprawach bieżących omówiono:
 projekt Przyrodniczy Diament Regionu, dofinansowany z WIOŚ.
 projekt Senior Flesz dla osób 50+, dofinansowany z funduszy inicjatyw
lokalnych, wystawę fotografii można oglądać w CKE,
 aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 podsumowano Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się na terenie naszej
gminy.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Stowarzyszenia Przyjaciół
„DZWON” zawierające wniosek o ustanowienie miejsca pamięci grobu
wojennego Adama Zająca.
Następnie poinformowała, że odbył się plebiscyt kół gospodyń wiejskich,
w którym nasze KGW z Czuchowa zdobyło drugie miejsce oraz
przedstawiła program dożynek powiatowych.
Komisja jednogłośnie podjęła następujące wnioski:
 aby wystąpić o opinię do Wydziału Spraw Społecznych w sprawie
ustanowienia miejsca pamięci grobu wojennego Adama Zająca,
 opracowanie znaku graficznego promującego inicjatywy lokalny.
Omówiono także dwa projekty realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Bełk: Przyjechało do nas kino oraz drugi Bieg z Rozbójnikiem
Ramża.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Następnie wszystkim obecnym na sali zaprezentowano film z II Biegu
z Rozbójnikiem Ramża.
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3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 23 sierpnia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczący Ośrodka Pomocy Społecznej.
Omówiono również projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej, uznając skargę jako bezzasadną.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
Zapoznano się z informacjami przedstawionymi przez Pełnomocnik
ds. Społecznych dotyczącymi: zakupu przez gminę „kopert życia”, które
przekazywane będą osobom chorującym, starszym a mieszkającym samotnie,
przebiegu Światowych Dni Młodzieży, które na terenie gminy miały miejsce
20 – 21 lipca br., planowanego gminnego Dnia Promocji Zdrowia, który odbędzie
się w niedzielę 25 września br., w godzinach od 10.00 do 16.00 w sali Centrum
Edukacyjno-Kulturalnego w Czerwionce. Między innymi będzie możliwość
zrobienia badań poziomu cukru, ciśnienia, wzroku, odbędą się pokazy
ratownictwa medycznego oraz inne porady w zakresie ochrony zdrowia.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Wiceprzewodnicząca Komisji radna
Grażyna Strzelecka
poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się
24 sierpnia br.
Na posiedzeniu omówiono materiały na dzisiejsza sesję, w tym branżowy projekt
uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.
W dalszej części omówiono sprawy bieżące dot. oświaty, kultury i sportu na
terenie gminy.
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok przedstawiła informację dot.
funkcjonowania naszej oświaty na rok szkolny 2016/2017, z uwzględnieniem
ilości uczniów, ilości oddziałów szkolnych i przedszkolnych oraz ruchu
kadrowego w placówkach.
Skarbnik Gim Zbigniew Wojtyło odniósł się do budżetu na termomodernizację
placówek oświatowych.
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik przedstawiła informacje
dot. ŚDM oraz spotkań Burmistrza z młodymi sportowcami.
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra
Pietruszewska oraz Z-ca Dyrektora MOSiR Michał Cichoń
omówili wakacje
z MOK, MOSiR i Biblioteką Publiczną. Przedstawili również informacje
dot. organizacji najbliższych imprez tj. Nocny Bieg Uliczny czy Narodowe
Czytanie. Na posiedzeniu zostały omówione aktualne inwestycje na obiektach
sportowych oraz w placówkach oświatowych.
Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła również propozycje MEN dot. reformy
ustroju szkolnego.
Przewodniczący RM oraz Radni przekazali podziękowania dla wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji ŚDM w naszej gminie.
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poinformował, że wszystkie gminne placówki
oświatowe są przygotowane na rozpoczęcie roku szkolnego. Tylko w niektórych
trwają końcowe prace remontowe i porządkowe.
Radny Grzegorz Wolny przedstawił wniosek o zabezpieczenie środków
w przyszłorocznym budżecie na zakup sprzętu nagłaśniającego dla MOK.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
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5. Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Wiceprzewodniczący Komisji radny Janusz Babczyński poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 22 sierpnia br.
Komisja omówiła projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy
finansowej w zakresie dot. Komisji.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłosiła
uwag.
W sprawach bieżących wiceprzewodniczący przedstawił bieżącą korespondencję
 Pismo mieszkanki Stanowic w sprawie zmiany oznaczenia jej działki oraz
działki sąsiedniej, z powodu czego obawia się, że na działce sąsiedniej
może zostać wybudowana stacja paliw.
 Odpowiedź wystosowana do mieszkanki Leszczyn na wniosek o budowę
parkingu przy Przedszkolu Nr 3 w Leszczynach oraz utwardzenie dojścia
do śmietnika.
 Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzki na pismo w sprawie przeglądu
zadrzewienia przydrożnego przy drodze nr 924.
Poruszono także takie sprawy jak konieczność wyczyszczenia rowu L4a
w Leszczynach biegnącego wzdłuż działek oraz remontu rowu przy ul. Nad
Potokiem, naprawy chodników i dróg lokalnych, przycięcia drzew.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby zwrócić się do Spółek Wodnych
o udrożnienie rowu przebiegającego przez ogródki działkowe w Leszczynach,
od parku do zameczku.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
odbyło się 23 sierpnia 2016 r.
Członkowie Komisji omówili skargę na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, Komisja podjęła wniosek o uznanie skargi
za bezzasadną. Opinia Komisji zostanie przedstawiona w punkcie dot.
rozpatrzenia skargi.
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił
informację na temat bieżącej działalności Komisariatu Policji oraz stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za ostatnie 7 m-cy.
Zapoznano się z informacjami na temat bieżącej działalności Straży Miejskiej
oraz bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności i gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
W sprawach bieżących poruszono tematy dot. zagrożeń spowodowanych
pojawieniem się dzików w okolicach domów mieszkalnych, m.in. w Czuchowie,
pożaru budynku dawnego dworca PKP w Czerwionce, na który Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce.
Poinformowano również o pierwszym, organizacyjnym spotkaniu zespołu
ds. monitoringu gminy, które odbyło się przed posiedzeniem Komisji.
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 22 sierpnia br.
Komisja omówiła projekt uchwały budżetowej oraz projekt WPF w zakresie
branżowym Komisji.
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Ponadto omówiła projekt 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”.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby w projekcie odnowy parku uwzględnić
plac zabaw dla dzieci.
W sprawach bieżących:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student omówiła sprawy
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Niepokojący jest fakt,
że odpady zielone są mieszane z odpadami komunalnymi w jednych
pojemnikach. System jak na razie nie bilansuje się. Roczny plan przewidywał
12.660 ton odpadów, a zebrano 16.200 ton. To jest prawie 1/3 więcej.
Pracownik Wydziału EK Irena Kurdek przedstawiła informacje dot. działalności
koksowni. Omówiła również sprawę związaną z pożarem wałowiska
w Czuchowie. Wg informacji przedstawionych przez właściciela ognisko
zapożarowania zostało zlikwidowane.
Omówiono również problem związany w wykaszaniem nieużytków. Niestety nie
ma prawnych możliwości zmuszenia właściciela działki do jej wykaszania.
Radny Antoni Procek poruszył problem dzików podchodzących zbyt blisko
domów w dzielnicy Czuchów, co jest niebezpieczne dla mieszkańców.
Przewodniczący szczegółowo omówił w/w problem, przedstawiając powody
podchodzenia pod domostwa zwierzyny dziko żyjącej – duża penetracja lasów
przez ludzi oraz więcej nieużytków rzadko wykaszanych przez właścicieli,
a graniczących z zamieszkałymi posesjami. Przewodniczący dał propozycję, aby
urząd wystosował odpowiednie pismo do Koła Łowieckiego Pod Bukiem w celu
zwiększenia odstrzału dzików w tym terenie.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie
8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 sierpnia br.
W posiedzeniu Komisji brał udział Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski oraz
Skarbnik Zbigniew Wojtyło.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej GiM na
2016 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, które zaopiniowała
pozytywnie. Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji
członkowie Komisji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Komisja omówiła i poparła jednogłośnie wniosek Komisji
Oświaty, aby przyszłym roku budżetowym, w miarę możliwości finansowych,
zabezpieczyć środki na zakup sprzętu nagłaśniającego dla MOK.
Burmistrz GiM zwrócił uwagę na problemy jakie spowodowała reforma oświaty,
które przekładają się także na kwestie finansowe gminy.
Omówiono również problemy związane z wydawaniem decyzji podatkowych.
Burmistrz GiM stwierdził, że być może do końca roku wszystkie decyzje zostaną
wydane. Do tej pory zostało wydanych 8200.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) Pismo Pani Ewy Dobrzyckiej dot. zapisów w planie zagospodarowania
przestrzennego – informację w tej sprawę przekazano na Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ładu Przestrzennego,
2) Uchwał gmin Bobrowniki, Świętochłowice, Kłobuck, Blachownia, Konopiska,
Mszana, Ustroń, Włodawice, Poczesna, Zawiercie, Kłomnice w sprawie
stanowiska dotyczącego poparcia działań zmierzających do utworzenia
samodzielnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach
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 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIV/285/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach
„za” - głosowało 20 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIV/286/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” – głosowało 20 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Opinię Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
badającej skargę, odczytał jej Przewodniczący, radny Waldemar Mitura (zał.).
Uchwała Nr XXIV/287/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
4) 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.
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Uchwała Nr XXIV/288/16 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 20 głosach „za” głosowało 20 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIV/289/16 w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXIV/290/16 w sprawie przekazania majątku Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, została
przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 19.06.2016 r. do 20.08.2016 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8, Ad. 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Józef Szczekała zapytał czy istnieje jakikolwiek przepis obligujący właścicieli
działek do wykoszenia ich, dbania o czystość itd. Czy Rada ewentualnie może
podjąć jakąś uchwałę w tym temacie.
Mecenas Zbigniew Pławecki odpowiedział, że kompleksowe prawne stanowisko
w tej sprawie przygotuje na następna sesję.
Ad. 10
Przewodniczący RM zaprosił wszystkich radnych na powiatowe dożynki, które
odbędą się w najbliższą niedzielę 28 sierpnia w Gaszowicach. Podał program
dożynek.
Przypomniał, że następna sesja odbędzie się 30 września.
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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