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

w dniu 16 grudnia 2016 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXIX 
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się                          
w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Radnych, 
Pełnomocnika Burmistrza, Panią Pełnomocnik ds. Społecznych, Sekretarza, 
Skarbnika,  pracowników Urzędu, przedstawicieli mediów, Przewodniczących Rad                               
i Zarządów Dzielnic, Sołtysów, gości oraz Wice Starostę Powiatu Rybnickiego.                                
(listy obecności stanowią załącznik   do protokołu).  
 
Następnie w sposób szczególny przywitał Sołtysów oraz Przewodniczących 
Zarządów i Rad dzielnic, którzy zostało wybrani po raz pierwszy przez swoje 
środowiska do pełnienia tej funkcji.  
Burmistrz GiM powiedział, że w okresie przedświątecznym odbyły się wybory do rad 
sołeckich i dzielnicowych.  Podziękował tym, którzy do tej pory pracowali w radach, 
zwłaszcza nie urzędującym już sołtysom: Henrykowi Dyrbusiowi, Ryszardowi 
Bluszczowi i Bernardowi Strzodzie. Następnie wręczył listy gratulacyjne nowo 
wybranym Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządów i Rad Dzielnic.  
 
Przewodniczący RM przywitał delegację hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach, 
która przekazała na ręce Burmistrza Gminy i Miasta oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Betlejemskie Światło Pokoju. 
 
Przewodniczący RM przypomniał, że mamy dziś rocznicę tragedii na Kopalni 
„Wujek”, dlatego poprosił wszystkich o uczczenie tragedii górników minutą ciszy.  
 
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, radny Grzegorz Płonka oraz radny Marek Szczech. 
 
Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał                     
w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,  
2) Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 
3) Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 

zgodnie  z otrzymanymi nowymi  wersjami projektów. 
 
Ad. 2 
Protokół z sesji z dnia 25 listopada 2016 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed 
sesją na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XXVIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                      
w dniu 25 listopada 2016 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 
18 radnych.       
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Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie 25 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1. Komisja Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego odbyła wspólne 

posiedzenie z  Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                   
i Gospodarki Nieruchomościami – sprawozdanie przedstawił radny Ryszard 
Jonderko, który poinformował, że posiedzenie połączonych Komisji odbyło się 
12 grudnia br.  
W pierwszej kolejności Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego 
plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko1” 
– etap 1 – Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że postanowiono w tym planie                         
o wyłączeniu terenu zwałów i Karbonii. W stosunku do tego terenu być może 
zostanie zlecone opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania, 
być może uda się pozyskać dodatkowe 20 ha terenu. Jednak musimy do tego 
podejść kompleksowo w późniejszym czasie.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie 
wstrzymującym.  
Następnie Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 

 stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych 
na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  

 wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

 przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych                 
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

 dot. zawarcia kolejnych umów najmu. 
Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny – przy tym projekcie Komisja zatrzymała się dłużej. 
Pełnomocnik Grzegorz Wolnik wyjaśnił,  że w stosunku do tego terenu zostanie 
rozpoczęta procedura wyceny i jak będziemy wiedzieli na ten temat coś więcej, 
być może wystawimy go na sprzedaż w przetargu. Chodzi tu o teren obecnej 
hurtowni budowlanej.  
Projekt został zaopiniowany pozytywnie przy trzech głosach wstrzymujących. 
W sprawach bieżących Komisja poruszyła problem nieodśnieżania chodników 
przy drogach powiatowych i wojewódzkich, założenia regulaminu dotacji do 
wymiany źródeł ciepła oraz sprawy dot. gospodarowania opadami komunalnymi. 
Komisja podjęła także dwa wnioski: 
• aby wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych i ZDW w sprawie 

odśnieżania chodników wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich.  
• aby przygotować propozycje dot. regulaminu korzystania z siłowni na wolnym 

powietrzu.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
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2. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami odbyła 
wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej –
sprawozdanie przedstawił radny Waldemar Mitura, który poinformował,                           
że wspólne posiedzenie Komisji odbyło się 13 grudnia 2016 roku. 
Przed rozpoczęciem Komisji minutą ciszy uczczono pamięć ofiar stanu 
wojennego.  
Członkowie Komisji szczegółowo omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
2017 rok – przedstawiony przez Panią Dyrektor OPS. 
Wysłuchano również informacji Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach na temat działań Policji w tym zakresie oraz współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji 
nie zgłoszono uwag. 
Omówiono również realizację Programu Rodzina 500+. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

 
Ad. 5 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma: 

1) sprawozdanie Burmistrza z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na 
nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  o projekcie uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 

3) skarga Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego         
na uchwałę Nr XXII/257/16 Rady Miejskiej w sprawie przekazania majątku 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
gminy, 

4) prośba posła Krzysztofa Sitarskiego o konsultację w sprawie planowanej 
reformy oświaty w Polsce oraz informacja w sprawie rynku i systemu ochrony 
zdrowia w Polsce/ województwie śląskim  

5) treść interpelacji poselskich posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie zwrotu 
dotacji unijnych związanych z likwidacją szkół gimnazjalnych, oraz odpowiedzi 
na nie.  

Dodał, 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 GiM 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, Skarbnik GIM wyjaśnił na czym polegają 
wprowadzone autopoprawki. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr  XXIX/331/16 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-
Leszczyny na rok 2016, została przyjęta jednogłośnie przy  głosach  18 „za” - 
głosowało 18 radnych.  
 

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

 
Uchwała Nr  XXIX/332/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach  „za” – 
głosowało 18  radnych.  
  

3) Do projektu Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że zgodnie z procedurą do 
projektu uchwały Budżetowej i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zostały wydane przez RIO opinie wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi. Następnie odczytał treść Uchwał V Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach (zał.). Po raz kolejny przedstawił 
ogólne zarysy budżetu na 2017 r. (dochody, wydatki, deficyt, rozchody). 
Radny Bogdan Knopik Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 5 grudnia br. 
Posiedzenie to było w całości poświęcone omówieniu projektu budżetu na 
2017 rok i wzięła w nim udział większość radnych.  
W pierwszej kolejności Skarbnik GiM przedstawił ogólne zarysy budżetu, 
planowane dochody, wydatki oraz zadłużenie gminy.  
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski złożone przez inne 
Komisje do budżetu na rok 2017. 
W sprawie wniosku o  przesunięcie termomodernizacji Przedszkola Nr 3                       
z roku 2018 na rok 2017 Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił dlaczego budynki są 
w takich grupach, a nie innych i dlaczego będą termomodernizowane w takiej 
kolejności jaka jest. 
Naczelnik Wydziału Andrzej Wącirz poinformował jakie były wymagania oraz 
procedury przy składaniu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji. 
Wyjaśnił, że wniosek został już złożony i na obecnym etapie nie można już nic 
zmienić. Dodał, że znacznie opóźnia się ocena formalna wniosku i nie 
wiadomo kiedy ostatecznie zostanie podpisana umowa.  
W sprawie wniosku o zabezpieczenie w budżecie środków na dopłaty do 
wymiany źródeł ciepła, Burmistrz GiM poinformował, że środki w budżecie na 
ten cel zostaną ujęte. 
W sprawie wniosku o zwiększenie środków dla ZDiSK, Burmistrz wyjaśnił,                    
że jest po rozmowie z dyrektorem i ustalili, że jeżeli będzie to możliwe,                                                     
to w ciągu roku w ramach wolnych środków ZDiSK będzie dofinansowany. 
Komisja omówiła również takie sprawy jak budowa boisk przyszkolnych -  takie 
boisko będzie robione w przyszłym roku w Książenicach, oświetlenie terenu 
przy PKP w Leszczynach, budowa infrastruktury wykorzystującej energię 
słoneczną, modernizacja palców zabaw w gminie, monitoring gminny.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
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Skarbnik GiM powiedział, że jeżeli chodzi o powyższe wnioski to kwota                   
100 tys. zł na ograniczenie niskiej emisji jest już ujęta w tych autopoprawkach. 
Następnie wyjaśnił na czym polegają pozostałe autopoprawki do projektu 
uchwały budżetowej na 2017 r. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 

Uchwała Budżetowa GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Nr XXIX/333/16, 
została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach  „za” - głosowało 18 radnych. 
 

 Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie budżetu. Dodał, że niestety                             
w dalszym ciągu jest to budżet możliwości a nie potrzeb. Podziękował za to, 
że ten budżet był procedowany w sposób mistrzowski, ponieważ wszystkie 
sprawy budzące wątpliwości były rozstrzygane na poziomie komisji.                          
Na przestrzeni ostatnich 10 lat jest to kolejny najwyższy budżet w historii tej 
gminy. Podziękował Skarbnikowi i jego współpracownikom za przygotowanie 
realnego budżetu. Ma świadomość, że na taką gminę jak nasza, 
zdecydowanie za niską kwotą są wolne środki. Jednak pomniejszyliśmy 
zadłużenie gminy o kwotę wolnych środków, która dzisiaj jest w budżecie.                
To jest olbrzymi wysiłek, gdyż z jednej strony idziemy do przodu, a z drugiej 
zaciskamy pasa. Jeżeli chodzi o współczynniki, które bada RIO, to my cały 
czas jesteśmy na styku. Obiecał, że każde wolne środki, które na przestrzeni 
roku się pojawią i będzie można je wykorzystać na zadania inwestycyjne, trafią 
do ZDiSK i ZDiSK na pewno zostanie dofinansowany. Jeszcze raz 
podziękował za wyrozumiałość radnych i za jednomyślność, która jest 
sukcesem wszystkich.  

 
4) Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM 

Czerwionka-Leszczyny, wyjaśnił czego dotyczą wprowadzone autopoprawki.  
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 

Uchwała Nr XXIX/334/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach  „za” - 
głosowało 18 radnych. 
 

5) Do projektu  uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXIX/335/16 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy                   
18 głosach  „za” - głosowało 18 radnych. 
 

6) Do projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/336/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,  
została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych. 

 
7) Do projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Śląskiemu w 2017 roku, uwag nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXIX/337/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu w 2017 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - 
głosowało 18 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa 
Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, 
przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2016 roku, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/338/16 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa 
Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych 
w dniu 27 listopada 2016 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - 
głosowało 18 radnych. 
 

9) Do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/339/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok, została przyjęta jednogłośnie przy                   
18 głosach „za” - głosowało 18 radnych. 
 

10) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/340/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało                              
18 radnych. 
 

11) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/341/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została 
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych. 
 

12) Do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów 
zabaw zlokalizowanych  na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXIX/342/16 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów 
zabaw zlokalizowanych  na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                       
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - 
głosowało 18 radnych. 
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13) Do projektu  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko1” – etap 1, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXIX/343/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko1” – etap 1, została przyjęta 
jednogłośnie przy18  głosach „za” - głosowało 18 radnych. 
 

14) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie                                          
od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/344/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie                                                                     
od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy została przyjęta jednogłośnie przy                 
18 głosach „za” – głosowało 18 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXIX/345/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy została przyjęta jednogłośnie przy              
18 głosach „za” - głosowało 18 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXIX/346/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy 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 19 listopada br. do 11 grudnia br. Uwag  do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 8, Ad. 9 
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
Wice Starosta rybnicki Marek Profaska podziękował serdecznie za zaproszenie. 
Pogratulował nowo wybranym Przewodniczącym Rad i Zarządów Dzielnic oraz 
Sołtysom. Powiedział, że ich zadania są bardzo ważne, ponieważ to oni  znają to, co 
mieszkańców nurtuje, znają najmniejsze ich potrzeby, które następnie przekazują 
radnym. Podziękował również Radnym oraz Burmistrzowi za współpracę na wielu 
obszarach. Kwota zadań realizowanych przez Powiat i dot. dróg na terenie naszej 
gminy przekroczyła 3 mln. zł. Powiedział, że cieszy się również z tego, że powiat 
rybnicki mógł dołożyć swoją cegiełkę do zakupu wozu strażackiego dla OSP 
Palowice. Na koniec złożył wszystkim życzenia świąteczne.  
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Radny Janusz Babczyński w imieniu dyrekcji, nauczycieli i wszystkich rodziców 
złożył serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji szopki betlejemskiej                                 
i kiermaszu przygotowanego przez SP Nr 8 w Dębieńsku, a także za obecność. 
Radny Bogdan Knopik dodał, że pierwszy raz coś takiego zostało zorganizowane, 
cała szkoła miała jedną imprezę, sala pękała w szwach. Jest to ogromnie przeżycie 
dla tych dzieci, gdy mają szansę wystąpić na poważnej scenie wraz z profesjonalną 
obsługą. Ma nadzieję, że sala w CKE będzie służyła właśnie takim dziełom. 
Podziękował za umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia. 
Burmistrz GiM powiedział, że wczoraj był na tym spotkaniu i do dziś jest pod jego 
wrażeniem. Jeżeli ktoś wątpi w jakość oświaty na terenie naszej gminy, to musiałby 
być na tym przedstawieniu i na każdym innym organizowanym przez szkołę czy 
przedszkole. Tam jest wszystko to, co najlepszego można wydobyć z dzieci. I o to w 
tym wszystkim chodzi. Pogratulował pomysłu i tak wspaniałego wykonania.  
Radna Jolanta Szejka podziękowała wszystkim paniom za udział w turnieju KGW.  
Następnie poprosiła o wyświetlenie filmu promującego szkółkę piłkarską „Gramy                       
o zwycięstwo” prowadzoną przy Klubie Sportowym „Dekor”. 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka przedstawiła informacje nt. Szlachetnej Paczki, 
w którą włączyła się również Rada Miejska. Powiedziała, że otrzymaliśmy 
podziękowania od wolontariuszy oraz od rodziny. Następnie odczytała ich treść. 
Przekazała również relację ze spotkania z rodziną przy wręczaniu paczki.  
Przewodniczący Rady podziękował w imieniu całej społeczności Palowic,                                     
za zakupienie wozu strażackiego dla OPS Palowice. Podziękował także za  
oświetlenie parku w Palowicach.  
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM poinformował, że uroczysta sesja Karolinkowa  odbędzie się 
29 grudnia o godzinie 14tej, natomiast część robocza odbędzie się o godzinie 13tej.  
Następnie złożył życzenia zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia.  
Burmistrz GiM także życzył wszystkim wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności, 
na święta spokoju, radości i miłości, wyciszenia, refleksji a na nowy 2017 rok 
zdrowia.  
 
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 
        


