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

w dniu 29 grudnia 2016 r., 
która odbyła się w Centrum Kulturalno–Edukacyjnym w Czerwionce-

Leszczynach 
 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXX 
sesji, VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, zwołanej na wniosek 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, która odbyła się w Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce. Następnie powitał Burmistrza, Zastępcę 
Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, Panią Pełnomocnik, Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej, Radnych, Skarbnika i Sekretarza Gminy i Miasta, Przedstawicieli Rad 
i Zarządów Dzielnic.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej 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 Grzegorz Płonka oraz radna Grażyna Strzelecka. 
 
Na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. 
informacji Burmistrza. Punkt został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad       
18 głosami „za” – głosowało 18 radnych. 
Przewodniczący poinformował, że będzie to punkt nr 3.   
 
Ad. 2 
Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 – Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło 
wyjaśnił, że zmiany dotyczą wykonania dochodów z różnych tytułów oraz 
wydatków, tak żeby już je uporządkować. Do projektu uchwały uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXX/347/16  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” - 
głosowało 19 radnych.  
 

2) Do projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,   w przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – 
Naczelnik Wydz. ED Iwona Flajszok wyjaśniła, że bezpośrednią przyczyną 
wprowadzenia tej uchwały jest zmiana w ustawie o systemie oświaty. Do tej 
pory w art. 14 ustawy o systemie oświaty nie było wskazania wieku dzieci, 
które są objęte dodatkową opłatą, więc obejmowała ona wszystkich 
wychowanków przedszkoli. Ze względu na to, że od 1 stycznia sześciolatki 
zostaną objęte subwencją oświatową, w tym momencie zostaną wykluczone                 
z dodatkowej opłaty. Uchwała z mocy prawa będzie obowiązywała                                
od 1 stycznia 2017 r. W zakresie tej uchwały zostały przeprowadzone 
konsultacje, nie złożono żadnych uwag.   
Radna Izabela Tesluk zapytała czy chodzi o dzieci sześcioletnie ze względu 
na datę urodzenia czy rocznikowo. 
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Iwona Flajszok powiedziała, że w ustawie nie jest to określone,                                                 
w interpretacjach znajdują się zapisy, które mówią o kierowaniu się  
sprawozdaniem systemu informacji oświatowej, czyli stanem na dzień                                       
30 września, w którym dzieci te były wykazane jako sześciolatki. Dot. to tych 
dzieci, które miały iść do szkoły przed zmianą przepisów.   

 
Uchwała Nr XXX/348/16 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych. 
 

3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą – Naczelnik Wydz. PGN Lucyna Król 
wyjaśniła, że nieruchomość znajduje przy ul. Wolności i Furgoła. Jest tam 
mała reklama firmy, która reklamuje Tesco. Do projektu uchwały uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXX/349/16  w sprawie, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych. 
  
Ad. 3 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawił informację                                           
o zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowań lub wykupu nieruchomości                           
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
Podstawa prawna: art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze  zm.). 
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 28 grudnia  2016 r.  wydano 3 ostateczne decyzje 
w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. „renty 
planistycznej”. 
W tym samym czasie nie zgłoszono żądań wypłaty odszkodowania w związku                           
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Kwota dot. wpływów to 12251,21 zł i 30 tys. zł jako wpływy z Agencji Nieruchomości 
Rolnych  
 
Burmistrz GiM poinformował, że zebrała się Kapituła wyróżnienia „Karolinki”. 
Posiedzenie miało miejsce 9 grudnia. W obradach kapituły uczestniczył komplet.                   
Ze wzgl. Na to, że jesteśmy w 20-tym roku przyznawania tego zaszczytnego 
wyróżnienia, mogliśmy wybrać więcej laureatów. Kapituła ustaliła, że będzie ich 7. 
Procedowaliśmy nad 27 wnioskami, wybraliśmy 7 przy jednym głosowaniu. Jeden                    
z członków wyłączył się z głosowania – dot. to kandydatury pana Bernarda Strzody, 
który został tym wyróżnieniem obdarowany. Co prawda jest jeszcze czynnym 
samorządowcem, ale ma już swoją następczynię jeżeli chodzi o Palowice. Pełnił on 
przez 5 kadencji funkcję sołtysa. Dwa lata temu był wniosek Rady Sołeckiej, żeby 
wyróżnić go, ale był wtedy jeszcze czynnym sołtysem, więc tego wniosku nie 
procedowaliśmy. Następnie przedstawił pozostałych wyróżnionych.   
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Na koniec przedstawił dane jeśli chodzi o kwestie związane z budżetem naszej gminy, 
porównywalnie od roku 2007 do roku 2016. Jeżeli w 2007 roku dochody gminy były 
na poziomie 82 mln zł, to dzisiaj mamy dochody na poziomie 146 mln zł. Wydatki 
było odpowiednio na poziomie 84 mln zł w 2007 roku, plan na 2017 zakłada                               
147 mln zł, a ten rok to 148 mln zł,  to się nie bierze z niczego. Serdecznie  
podziękował za współprace i za możliwość realizacji zadań, a także za szukanie 
możliwości pomnażania środków finansowych. Podziękował za rok 2008, gdy 
mieliśmy nadwyżkę finansową i można było ją spokojnie  wydać, a obniżyliśmy wtedy 
poziom naszego deficytu. Dlatego dzisiaj możemy pozyskiwać środki finansowe 
zewnętrzne po to, żeby wzmacniać nasz budżet. Trzeba przypomnieć,                                           
że międzyczasie zniknęła kopalnia i kilka mln zł z budżetu, które były motorem 
napędowym tej gminy.  W międzyczasie zmieniła się także przepisy, które mówią,               
że wydatki bieżące nie mogą być większe niż dochody bieżące. Podziękował 
Skarbnikowi za to, że czuwa nad zachowaniem bezpieczeństwa finansowego,                           
a radnym za rozsądek. Cały czas wiemy, że jest to  budżet możliwości a nie potrzeb. 
Następnie życzył zebranym wszystkiego dobrego na cały 2017 rok.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący RM podziękował Radzie za wykonaną w tym roku pracę, w roku 
2016 było wiele zagadnień, które mogły nas poróżnić, jednak odpowiedzialność                     
i rozsądek radnych, pozwoliły wpłynąć na to, że udało nam się bezboleśnie przejść       
te problemy i realizujemy dalej program rozwoju naszej gminy. Z perspektywy 
ostatnich trzech lat widzi, że bardzo dobrze jest współpracować z taką grupą ludzi. 
Podziękował także Burmistrzowi i jego najbliższym współpracownikom, Skarbnikowi, 
pani Sekretarz, obsłudze prawnej, jak również wszystkim pracownikom urzędu                     
za współpracę. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz 

 

           (-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Bernard Strzoda 
 


