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 Protokół Nr XXVII/16 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 14 listopada 2016 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXVII 
sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która 
odbyła się w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Panią Sekretarz, Skarbnika, naczelników 
Wydziałów, pracowników Urzędu 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 brali udział  wszyscy radni.  
 
Wyjaśnił, że tematem dzisiejszej sesji będzie przyjęci 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. 

Poprosił Skarbnika o zreferowanie zmian w w/w projektach uchwał. 
Skarbnik GiM powiedział, że w samej treści UB doprecyzowano § 5 i § 7. Dodano 
zapisy dot. zobowiązań z zakresu emisji papierów wartościowych. Jeżeli chodzi                       
o zapisy UB, to dochody zwiększamy o 394 tys. zł, natomiast wydatki o 944 tys. zł. 
Jeżeli chodzi o wydatki, to największą zmianą jest zwiększenie środków na realizację 
w roku 2016 zadania „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu GiM Czerwionka-Leszczyny”. Chodzi o uregulowanie 
zobowiązań wobec firmy wykonującej usługę.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że umowa  dot. odbierania                    
i zagospodarowania odpadów komunalnych została ona zawarta 25 września 
ubiegłego roku. Szacowane ilości ton do wywozu w okresie miesięcznym były                            
w wysokości 1250 ton. Natomiast wywozimy faktycznie odpadów uśredniając 1600 
ton. Założeniem zmiany małego i dużego regulaminu było  m.in. to, aby ograniczyć 
ilość odbieranych odpadów biodegradowalnych z terenu naszej gminy. Niestety nie 
udało się to, ponieważ odpady bio lądowały zamiast w workach, to pojemnikach, 
zazwyczaj z odpadami zmieszanymi.  Z szacowanych 15 tysięcy ton odpadów jakie 
powinniśmy wywieźć w tym roku, wywieziemy ponad 19 tysięcy ton. W związku                              
z tym, że tych odpadów będzie więcej o 4 tysiące ton, będziemy musieli dopłacić 
niemalże 1,5 mln. zł.  Wiąże się to także, w jej ocenie, ze zmianą stawki.  
Burmistrz GiM dodał, że odbył razem ze Skarbnikiem GiM wizytę w firmie Komart, 
po to, żeby dowiedzieć się czy taka sytuacja dotyczy tylko naszej gminy, czy także 
innych gmin.  Okazuje się, że tak jest wszędzie. Wszędzie jest znaczny wzrost ilości 
odpadów. Zakładaliśmy, że odpadów będzie mniej, a jest odwrotnie. Ponadto, jak 
wprowadziliśmy ograniczenie do trzech worków bio, to okazuje się, że reszta tych 
odpadów jest w zmieszanych. Jeżeli na przestrzeni jednego roku mamy 
niedoszacowanie o ¼  ilości  śmieci, to coś tu nie pasuje. Na dziś są środki, aby 
pokryć tą umowę, ale pytanie jak długo mamy dopłacać do systemu. Dlatego 
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stwierdzenie dot. zwiększenia stawki trzeba poddać pod rzeczową dyskusję. Nie ma 
najmniejszego sensu pozostawiać tego ograniczenia do 3 worków, ale to również 
musi być przedyskutowane. Zapytał jak wyglądają stawki w sąsiednich gminach.  
Naczelnik GO poinformowała, że w Orzeszu stawka wynosi 11 zł, Ornontowice                      
12 zł, Mikołów 14,5 zł., Lyski 14 zł. Stawka przeważnie jest od 14 zł wzwyż.  
 
Ad.2 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVII/313/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, została przyjęta jednogłośnie przy  21 głosach 
„za” - głosowało 21 radnych.  
 

2) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVII/314/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy                             
21 głosach  „za” – głosowało 21 radnych.  
  
Ad. 3 
Przewodniczący RM poinformował, że projekt budżetu na 2017 rok jest już                  
w przygotowaniu. Od środy można go odbierać w Biurze Rady. Jak widać                               
w zawiadomieniu, Komisje odbędą się zgodnie z harmonogramem i w porządku 
każdej z nich jest pkt. dot. omawiania budżetu. Ponadto zgodnie z uchwałą                          
RM o procedurach związanych z przyjęciem budżetu proponuje, aby dodatkowa 
Komisja Budżetu Finansów, poszerzona o pozostałych radnych, odbyła się                                         
5 grudnia.  Byłaby ona poświęcona tylko i wyłącznie tematyce budżetu na 2017 r.  
Poinformował, że zgodnie z harmonogramem 16 grudnia mamy sesję budżetową, z 
kolei następna sesja zwyczajna odbędzie się 25 listopada. 
Burmistrz GiM przypomniał, że od 16 listopada rozpoczynają się zebrania 
mieszkańców w poszczególnych dzielnicach i sołectwach.  
Druga sprawa dot. oświaty w naszej gminie. Likwidacja gimnazjów jest właściwie 
przesądzona, ale ze wzgl. na to, że nie ma żadnego przepisu wykonawczego, nie 
poddaje tego pod dyskusję. Chciałby żeby radni na najbliższej Komisji otrzymali 
informacje dot. gimnazjum Nr 2 i Nr 6 z możliwościami rozwiązań. Budynki 
pozostaną z przeznaczeniem na szkołę podstawową bądź filię szkoły podstawowej.  
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że ZNP jak i całe środowisko nauczycieli, 
rodziców, nadal wnioskuje za przesunięciem tej reformy, gdyż na tak szybkim jej 
wprowadzeniu najbardziej stracą dzieci. Poinformowała, że 19 listopada ZNP 
organizuje manifestacje w Warszawie, na którą zaprosiła samorządowców.                          
Jak wiemy reforma jest nieprzygotowana, nie ma programów, nie ma podstawy 
programowej, nie ma siatki godzin, dużo godzin ważnych przedmiotów jest 
zabranych m.in. języki obce, czy informatyka.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że atmosfera w Dębieńsku jest nerwowa, 
ponieważ chodzą równe plotki i prosi, aby przygotować wszystkie warianty, żeby 
można się było z nimi zapoznać.  
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Burmistrz GiM powiedział, że my jako samorząd musimy się przygotować na 
wszystkie warianty. Nie ma sytuacji takiej, że my się odwrócimy plecami. 
Przyjmujemy to jako zadanie do wykonania. Jeden jest problem, problem nauczycieli. 
W 2019 roku nie będzie sytuacji takiej, że wszyscy nauczyciele będą mieć pracę. 
Wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze w 2019 roku tracimy jeden rocznik jako 
samorząd, czyli statystycznie jedną średnią szkołę. Po drugie przychodzi w tym 
czasie niż demokratyczny. Będzie to zderzenie dwóch czynników, które spowodują, 
że trzeba będzie w tym temacie myśleć i mówić nauczycielom, że nie ma szans,                 
że wszyscy będą mieć pracę. Dodał, że obowiązuje nas Karta Nauczyciela, która 
mówi, że w przypadku, gdy będziemy nauczyciela zwalniać, to musimy mu wypłacić 
sześciomiesięczną odprawę. Budżet może tego nie wytrzymać. Ponadto oczekuje 
takich rozwiązań, że będzie możliwość łączenia etatów. Jeżeli chodzi o te wszystkie 
kwestie, to będzie chciał, żeby Pani Naczelnik ED przygotowała wszystkie liczbowe 
informacje dot. uczniów i nauczycieli, a na końcu Skarbnik powie jakie to będą 
koszty.   
 
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 
 


