Protokół Nr XXVIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 listopada 2016 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXVIII
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 18 radnych, nieobecna
była radna Grażyna Strzelecka, radna Izabela Tesluk oraz radny Leszek Salamon.
Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny
oraz w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Ad. 2
Protokoły z sesji z dnia 20 października 2016 r. oraz z sesji nadzwyczajnej z dnia
14 listopada 2016 r. były wyłożone w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Do protokołów uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr XXVI/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
20 października 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Protokół Nr XXVII/16 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w dniu 14 listopada 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”
– głosowało 18 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 20 października 2016 r. do 24 listopada 2016 r. oraz realizacji
uchwał Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Waldemar Mitura powiedział, że dzięki nowemu oświetleniu bezpieczeństwo
na ul. Ligonia poprawiło się w 100%. Dodał, że dostał dziś odpowiedź Burmistrza na
jego interpelację w sprawie oświetlenia na ul. Dworcowej, którą zacytował. Zdziwiło
go, że zadanie będzie wprowadzone do budżetu dopiero na rok 2018.
Burmistrz GiM powiedział, że najważniejsze, że będzie to zrobione.
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Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 23 listopada br.
Na posiedzeniu omówiliśmy materiały na dzisiejsza sesję Rady Miejskiej.
Zgodnie z planem pracy dokonaliśmy kolejnej kontroli w ZDiSK. Jesteśmy na
etapie pisania protokołu.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
21 listopada br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe,
2) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
3) zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia
Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
„Diament Biznesu”,
4) zapoznano się również z projektem uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłat.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących przedstawiono następujące informacje:
 o przygotowaniach do Świątecznego Jarmarku, który będzie miał miejsce
17 grudnia,
 informacja o rozdaniu nagród w konkursie Przyrodniczy Diament Regionu,
 Komisja podjęła wniosek aby zmienić uchwałę dot. inicjatywy lokalnej
między innymi wprowadzając jednolite wzory dokumentów.
Przewodnicząca zaproponowała aby radni osobno uczestniczyli w akcji
„Szlachetna paczka” i przygotowali paczkę dla jednej rodziny, jednak nie
zdążyliśmy wybrać rodziny i dlatego też dołączymy się do rodziny wybranej przez
panią Rzecznik Prasową, a za naszą gotówkę zostanie zakupiona dla tej rodziny
pralka.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Dodała, że wczoraj uczestniczyła w Forum Sołtysów w Urzędzie Marszałkowskim
i poinformowała, że w przyszłym roku Bełk będzie ponownie startował
w konkursie „Piękna Wieś”.
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący
Komisji radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie odbyło się
21 listopada br.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad dzisiejszej sesji.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała o projekcie budżetu
Ośrodka na 2017 rok - planowanych wydatkach i realizowanych zadaniach.
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Poinformowano o udziale radnych Rady Miejskiej w akcji „Szlachetna paczka”
i przygotowaniu paczki dla jednej rodziny.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 listopada br.
Po zapoznaniu się z tematyką posiedzenia, członkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali pięć branżowych projektów uchwał. Do pozostałych projektów
zawartych w porządku sesji nie zgłosili uwag.
Został złożony wniosek o przesunięcie planowanej termomodernizacji
Przedszkola Nr 3 w Leszczynach z roku 2018 na rok 2017.
Dyrektorzy MOKu, MOSiRu i Biblioteki Publicznej omówili projekty budżetów
w swoich jednostkach organizacyjnych na rok 2017.
Członkowie Komisji zostali zapoznani z wnioskiem pracowników Przedszkolna
Nr 10 w Czerwionce o przyznanie wyróżnienia „Karolinka” dla dyrektora, pani
Gabrieli Grochli.
Dyrektor SP Nr 8 w Dębieńsku pan Aleksander Pyszny oraz Prezes ZNP pani
Grażyna Strzelecka przekazali informacje o ogólnopolskiej manifestacji
pracowników oświaty przeciwko planowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej reformie, która odbyła się 19 listopada w Warszawie.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
odbyło się 22 listopada br.
Na posiedzeniu obecny był Prezes Zarządu ZOSP Grzegorz Swinka, który
omówił działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, przedstawił
program rozwoju jednostek OSP na terenie gminy.
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił
informację nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji oraz stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za ostatnie 10 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 poinformowano m.in.
 o organizacji konkursu na hasło reklamowe mające zachęcić do chodzenia
w kamizelkach odblaskowych i organizowanej kampanii w tym zakresie,
 o kolejnym posiedzeniu zespołu ds. monitoringu.
Komisja Prawa poparła wniosek Zespołu ds. monitoringu, która wnioskowała
do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za współpracę z twórcami aplikacji mobilnej „Zgłoś problem”,
której pomysłodawcą jest sołectwo Bełk.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
6. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
21 listopada br.
Komisja omówiła
branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad
dzisiejszej sesji. Szczegółowo omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłat. Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student przedstawiła
szczegółowo bilans śmieci za rok 2016, omówiła dane liczbowe oraz
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przedstawiła jak wyglądamy na tle ościennych gmin.
Następnie Komisja omówiła projektu budżetu na 2017 rok. Członkowie Komisji
zauważyli w dyskusji znaczne obniżenie środków finansowych dla ZDISK.
Komisja omówiła także temat termomodernizacji budynków. Niektórzy radni byli
przeciwni przesunięcia w harmonogramie termomodernizacji Przedszkola Nr 3
w dzielnicy Leszczyny na 2018 rok. Członkowie Komisji stwierdzili, że w/w
przedszkole jest naprawdę w bardzo złym stanie. Szczegółowo sprawy w tym
temacie przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów.
W sprawach bieżących Komisja podjęła tematy dot. problemów z oświetleniem
końcówki ul. Ks. Pojdy w Książenicach oraz braku oświetlenia przy Przedszkolu
Nr 3 w Leszczynach.
Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na wniosek skierowany
do ZDiSK dot. wykazu sprzętu, stopnia jego wykorzystania oraz wykazu liczby
pracowników pracujących w poszczególnych działach Zakładu. Komisja
zdecydowała, że zajmie się tą sprawą na następnym posiedzeniu.
• Komisja podjęła wniosek, skierowany do Komisji Budżetu, aby w ramach
możliwości zwiększyć środki finansowe na inwestycje i remonty do
dyspozycji ZDiSK-u, w planie budżetu na 2017 r.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 listopada br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesją Rady Miejskiej,
do których nie wniosła uwag.
Więcej uwagi poświęciła projektowi uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.
Naczelnik GO przedstawiła radnym wyliczenia dot. ilości wywożonych śmieci
oraz kosztów, jakie z tego powodu ponosimy. Okazuje się, że gmina musiała
dołożyć do systemu ok 1 mln 300 zł, gdyż śmieci jest znacznie więcej niż
przewidywaliśmy. Nie pomogło również ograniczenie odbierania odpadów
zielonych, gdyż znalazły się one w pojemnikach z odpadami zmieszanymi. Radni
przeanalizowali różne rozwiązania dot. tej sytuacji np. czy ograniczyć odbiór
pewnych frakcji, jak rozliczyć koszty, czy podnieść stawkę w inny sposób.
W/w projekt uchwały została zaopiniowany w następujący sposób: 1 głos „za”,
1 głos „przeciw”, 7 głosów „wstrzymujących”. Ustalono, iż na Komisji Budżetu
zostaną przedstawione propozycje dot. stawek za odbiór odpadów.
Następnie Komisja omówiła projekt budżetu na 2017 rok. Zatrzymała się chwilę
przy wysokości dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
Komisja omówiła także przedstawione przez Naczelnik Wydz. EK Cecylię
Grzybek propozycje do regulaminu udzielania dotacji celowej do inwestycji na
rzecz ograniczania niskiej emisji na terenie G i M Czerwionka Leszczyny.
Jednakże problem jest taki, że w projekcie budżetu na 2017 rok nie zostały na
ten cel zabezpieczone środki.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby do budżetu GiM CzerwionkaLeszczyny wprowadzić środki na dotacje do zmiany źródła ogrzewania dla
indywidualnych mieszkańców.
Komisja ustaliła, że ostateczną wersję regulaminu przygotuje po uchwaleniu
budżetu na przyszły rok, do tego czasu radni mogą składać własne propozycje
do regulaminu.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 listopada br. br.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany w Uchwale Budżetowej G i M na 2016 rok,
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku,
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny oraz leśny, obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
Skarbik G i M odpowiedział na liczne pytania zadane ze strony radnych dot.
w/w uchwał.
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
5) Następnie Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłat, któremu poświęciła większą część posiedzenia.
Radni zadali wiele pytań pani Naczelnik Elżbiecie Student, która
stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie widzi innych możliwości rozwiązania
tego problemu. Członkowie Komisji zaproponowali wiele wariantów dot.
m.in. uszczelnienia systemu czy rozwiązania problemu odpadów
zielonych, jednak wszystkie te propozycje wymagają czasu na
przeanalizowanie ich. Do dyskusji włączył się również oraz Burmistrz GiM,
który zadeklarował powołanie Komisji, do analizy w najbliższych
3 miesiącach, stanu kosztów i uszczelnienia systemu. Jak na razie śmieci
mamy tyle ile mamy i stawka musi być taka, a nie inna, żeby system się
sfinansował. Naczelnik GO dodała, że projekt uchwały został poddany
konsultacjom społecznym i na chwilę obecną nie wpłynęła żadna opinia
negatywna. Komisja, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie
zaopiniowała ten projekt uchwały, jednak pod warunkiem zbadania
w najbliższym czasie problemu niefinansowania się systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów, i wprowadzeniu uwag radnych – na ile to
możliwe – do nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy. Podnoszono też kwestię edukacji społeczeństwa – odpady
bio powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane we własnym
zakresie np. poprzez kompostownie przydomowe, ponieważ ma to
bezpośredni wpływ na wysokość stawki. Radni poprosili, aby taka
informacja ukazała się w Kurierze. Aby dokładnie opisać dlaczego Rada
podjęła taką decyzję o wysokości stawki i z czego to wynika.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Burmistrz GiM powiedział, że decyzja o podniesieniu stawki jest najgorsza jaką
można podjąć. Niestety nie mamy w tych okolicznościach alternatywy. Każda
złotówka mniej to jest 400 tys. więcej. Stawki są szokujące, jednak nie możemy
sobie pozwolić na to, żeby dopłacać z budżetu do systemu. Podziękował radnym
za rzeczową dyskusję i zrozumienie tematu. Musimy się podjąć kolejnej próby
zoptymalizowania stawek za odpady. Ilość odpadów zielonych zaskoczyła nas.
Ograniczyliśmy odbiór w workach, ale pozostała część zielonego znalazła się w
zmieszanych. Potrzebujemy co najmniej 3 miesięcy żeby zastanowić się nad
wszystkimi rozwiązaniami. Pojawił się bardzo dobry pomysł, aby stworzyć w
okolicy kompostownię. Będziemy w tym temacie rozmawiać w Urzędzie
Marszałkowskim, tym bardziej, że mamy na to tereny. Pojawił się także pomysł,
aby bardziej skontrolować firmę. I tym się także zajmiemy. W odpowiednim
czasie powoła on komisję na tą okoliczność.

5

Przewodniczący RM powiedział, że bardzo ważna jest dokładna informacja do
mieszkańców dlaczego tak się dzieje, że stawka idzie do góry. Poprosił, aby
naczelnik GO przygotowała takie materiały do opublikowania w prasie. Poprosił,
żeby przed oddaniem ich do druku, przedyskutować to z przewodniczącymi
komisji branżowych, aby radni mogli mieć jeszcze ewentualnie jakieś uwagi.
Radny Bogdan Knopik dodał, że należy powiedzieć wyraźnie mieszkańcom
dlaczego stawka wzrośnie o 3 złote. Ma nadzieję, że to co dzisiaj procedują nie
będzie na zawsze i ma nadzieję, że szybko do tego wrócimy, aby te stawki
pozmieniać.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1. sprawozdanie Burmistrza z konsultacji projektów uchwał w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku,
2) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku,
3) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku,
4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku,
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłat,
6) zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
7) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
2. rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwał Nr XXV/294/16 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia
i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego
po wschodniej stronie ulicy Kościelnej,
3. prośba o poparcie apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów
o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmian granic
Gminy Dobrzeń Wielki.
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 18 głosach „za”- głosowało 18 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 XXVIII/315/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach
„za” - głosowało 18 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/316/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy
18 głosach „za” – głosowało 18 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/317/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017
roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/318/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku,
została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” – głosowało 18 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/319/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/320/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
7) Do projektu
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, uwag
nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXVIII/321/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, została przyjęta
17 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 18 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia
1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/322/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia
1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało
18 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/323/16 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie
ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny „Diament Biznesu”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/324/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia
Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny „Diament
Biznesu”, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
Przewodniczący RM zaproponował, aby liczba członków Komisji wynosiła
3 osoby.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/325/16 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
radny Ryszard Jonderko zaproponowała kandydaturę radnego Waldemara
Mitury, ten wyraził zgodę. Radny Waldemar Mitura zaproponował kandydaturę
radnej Stefani Szyp oraz radnego Jana Pali. Radni wyrazili zgodę.
Lista kandydatów została jednogłośnie zamknięta – 18 głosami „za”.
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Uchwała Nr XXVIII/326/16 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem
dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/327/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/299/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy. została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego
przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/328/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy
Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie, została przyjęta
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi EkonomicznoAdministracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/329/16 w sprawie nadania statutu Zespołowi EkonomicznoAdministracyjnemu Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXVIII/330/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 18.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8, Ad. 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący RM poinformował, że 23 listopada na Zebraniu Wyborczym
w sołectwie Palowice złożył rezygnację z kandydowania na sołtysa. Mamy wybraną
nową Panią sołtys, ma nadzieję, że na przyszłej sesji RM będziemy mogli poznać ją
osobiście. On zaś chciałby podziękować wszystkim za 20 lat współpracy. Był to dla
niego bardzo ważny okres w życiu. Miał okazję zdobyć wiele ważnych doświadczeń
i spotkać wielu ważnych ludzi w jego życiu. Dziękuje za to, że wszystkie problemy,
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z którymi wysyłali go mieszkańcy do gminy, były rozpatrywane z należytą
fachowością. Nie żegna się, ponieważ kadencja Rady trwa jeszcze dwa lata, a jeżeli
zdrowie pozwoli będzie kandydował kolejny raz.
Osoba, która podjęła się funkcji sołtysa ma 32 lata i nie ma doświadczenia
samorządowego, więc ma do wszystkich prośbę, żeby ją przyjąć przychylnie
i traktować tak, jak on był traktowany.
Burmistrz GiM dodał, że 1 grudnia będą ostatnie wybory w Bełku, i następnie
ze wszystkimi sołtysami, przewodniczącymi rad i zarządów się spotkamy.
I podziękujemy wszystkim tym, którzy pracowali. Wybory w Palowicach odbyły się
w sposób wyjątkowy, nikt nie kandydował dlatego, że czas na zmiany. Podziękował
Przewodniczącemu jako sołtysowi, ale dodał, że się jeszcze nie żegnają i będą
jeszcze długo współpracować na rzecz gminy.
Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz również podziękował za to,
co przez osiem lat wypracował tutaj jako sołtys i cztery lata jako radny. Podziękował
za fundusze sołeckie, którymi można było wykazać się w sołectwie Szczejkowice.
Podziękował za współpracę.
Ad. 10
Przewodniczący RM powiedział, że jest propozycja, aby sesja 16 grudnia odbyła się
o godzinie 11tej.
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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