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 Protokół Nr XXXIII/17 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 24 lutego 2017 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXIII 
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  16 radnych, nieobecni 
byli radna Janina Binda, radna Grażyna Strzelecka, radna Jolanta Szejka, radna 
Izabela Tesluk oraz radny Leszek Salamon. 
 
Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał                          
w sprawie: 

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

zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów. 
 
Radny Bogdan Knopik złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                               
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Powiedział, że uchwała ta była szczegółowo omawiana na Komisji 
Gospodarki Komunalnej, wiemy też, że jako Rada Miejska nie mamy bezpośrednio 
wpływu na to, czy taryfa wejdzie czy nie, ponieważ po miesiącu ona wchodzi 
samoistnie w życie.   
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad jednogłośnie 16 głosami „za” – 
głosowało 16 radnych.  

 
Ad. 2 
Protokoły  z sesji z dnia 27 stycznia i 9 lutego 2017 r. były wyłożone w Biurze Rady 
oraz przed sesją na sali obrad.  Do protokołów uwag nie zgłoszono. 
1) Protokół Nr XXXI/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                

w dniu 27 stycznia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 16 głosami „za” – 
głosowało 16 radnych.       

2) Protokół Nr XXXII/17 z sesji  Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     
9 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało                       
16  radnych.       

 
Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 28 stycznia 2017 do 23 lutego 2017 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
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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 22 lutego br.  
Po omówieniu materiałów na dzisiejszą sesję, zajęliśmy się przygotowaniem 
planu pracy i planu kontroli na rok 2017, który chcemy przedstawić Wysokiej 
Radzie  do zatwierdzenia na marcowej sesji Rady Miejskiej.  

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny poinformował,                                 
że posiedzenie odbyło się 20 lutego br. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono 
uwag. 
Zapoznano się z pismem Burmistrza G i M informującym o rozpoczęciu 
procedury wyłonienia kandydatów na członków Gminnej Rady Pożytku 
Publicznego, w związku z upływem kadencji.   
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami na temat: 

 przygotowań do organizacji kolejnej edycji Industriady,  

 XV festiwalu Around The Rock.  
Na tym  Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący 
Komisji radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie odbyło się                          
21 lutego  br. 
Zapoznano się z projektami uchwał  w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zmian w uchwale budżetowej 
w zakresie branżowo dotyczącym Komisji. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy poinformowała o nowych zadaniach Ośrodka, 
wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2017, ustawy o wsparciu kobiet                    
w ciąży i rodzin. Poinformowała o ilości dzieci przebywających w domach 
rodzinkowych i osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz o ilości 
wydanych kart dużej rodziny. 
Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informację na temat przekazywania 
kopert życia oraz możliwości odbioru karty seniora. 
Komisja podjęła wniosek aby na kolejne posiedzenie Komisji przygotować 
informację, zawierającą aktualne dane na temat zajęć gimnastyki korekcyjnej 
prowadzonych  w szkołach (ile dzieci korzysta i w jakich klasach). 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 lutego br.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali trzy projekty uchwał dot. oświaty. 
Zostali poinformowani o spotkaniu Kuratora Oświaty z Radami Rodziców szkół, 
które odbyło się 15 lutego w CKE. Odczytano protokół z posiedzenia komisji dot. 
przyznania stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe za rok 
2016. Przyznano 7 nagród oraz 7 stypendiów. Członkowie Komisji poparli 
wniosek Zarządu KS Decor Bełk dot. zabezpieczenia środków w budżecie                       
z przeznaczeniem na montaż oświetlenia na boisku sportowym w Dębieńsku 
przy ul. Bełkowskiej. Zostali zapoznani z treścią pisma LKS Ruch Stanowice dot. 
prośby o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji na realizację projektów z zakresu 
sportu na 2017 r. Zostały omówione imprezy i wydarzenia zorganizowane przez 
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MOK, MOSIR oraz Bibliotekę Publiczną. Biblioteka Publiczna  wraz z fundacją 
„Szafa Gra” z siedzibą w Mikołowie pozyskała 25 tys. zł  z Ministerstwa Kultury                  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa 2017. 
Środki finansowe zostaną przekazane na konto fundacji, zaś biblioteka nasza                
w partnerstwie z fundacją, organizować będzie liczne spotkania autorskie                                        
z gwiazdami współczesnej literatury wraz z towarzyszącymi im działaniami 
artystycznymi 
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 21 lutego 2017 roku. 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Komendanta Komisariatu Policji           
w Czerwionce-Leszczynach o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności 
Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
Zapoznano się również z informacją o działalności Straży Miejskiej, 
poinformowano o  objeździe miejsc gdzie przebywają bezdomni. 
Poruszono kwestie dotyczące bezdomnych zwierząt w kontekście projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w 2017 roku. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji 
nie zgłoszono uwag. 
W sprawach bieżących zgłoszono potrzebę ustawienia punktów świetlnych                   
na końcówce ul. Kamieńskiej w Przegędzy. Wniosek w tej sprawie Komisja 
zgłosiła po raz pierwszy 16 grudnia 2014 roku.  
Podjęto wniosek o zmianę oznaczenia ul. Dworcowej w Leszczynach                                        
od skrzyżowania z ul. Brzozową do obiektów sportowych, jako drogi 
wewnętrznej, osiedlowej na której obowiązuje ograniczenie prędkości.  
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu 
promującego bezpieczeństwo na drogach poprzez noszenie odblasków. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

6. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Wacław Brózda poinformował,  że posiedzenie Komisji odbyło się  
się 20 lutego br. 
Komisja omówiła  branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, głównie zatrzymując się na taryfach dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz planu  zagospodarowania przestrzennego. Prezes 
PWiK szczegółowo omówił sprawy zakładu, podstawę do minimalnego wzrostu 
cen oraz plany na przyszłość.   
W sprawach bieżących Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc przedstawił informację dot. 
wykonanych przez ZDiSK prac w 2016 r. oraz plan zadań na rok 2017.  
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź z ZGM, na wniosek                  
z poprzedniego posiedzenia Komisji, dot. wykazu zatrudnienia od początku 
powstania Zakładu do 2016 roku. Omówiono również pozostałe wnioski                          
z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
Komisja podjęła wniosek, aby dokonać korekt w drzewostanie na placu zabaw 
przy szkole podstawowej w Stanowicach. 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  
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7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 lutego br.  
Na wstępie Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku 
obrad dzisiejszej sesji, które zaopiniowała pozytywnie. Do pozostałych projektów 
uchwał uwag nie zgłosiła. Na posiedzeniu Komisji byli obecni przedstawiciele 
firmy Megawat, którzy omówili możliwości przyłączenia mieszkańców do sieci 
ciepłowniczej. Przedstawili radnym mapki sieci oraz omówili prawdopodobne 
koszty, czas  oczekiwania na podłączenie itp. sprawy. Odpowiedzieli także na 
pytania zadane przez członków Komisji.  Na Komisję zaproszeni byli także 
przedstawiciele PEC oraz Gazownictwa. Niestety nie stawili się.  
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału GO omówiła tematy związane                           
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na dzień dzisiejszy problemów nie 
ma. Przewodniczący odczytał pismo sołtysa Stanowic w sprawie kontynuacji prac 
regulacji pogłębienia koryta rzeki Bierawki przez Regionalną Dyrekcję 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Po dyskusji w tym temacie, radni podjęli 
wniosek, aby wystosować pismo do Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej                 
w Gliwicach o podjęcie właściwych działań w w/w temacie. Wniosek został 
podjęty przy trzech głosach „za” i czterech głosach „wstrzymujących”. 
Przewodniczący zaproponował także, aby zaprosić przedstawicieli Regionalnej 
Dyrekcji Gospodarki Wodnej na Komisję wyjazdową. Przewodniczący Komisji 
poinformował o spotkaniu, które odbyło się w sprawie wstrząsów występujących 
na terenie naszej gminy. Niestety mieszkańcy nie dostali w tym temacie 
wyczerpujących informacji. 
Komisja zdecydowała, że 28 lutego o godz. 15tej odbędzie się spotkanie                                                                 
u Burmistrza Raudnera w temacie regulaminu dotacji do wymiany źródeł ciepła                         
w celu ograniczenia niskiej emisji. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 lutego 2017 roku. 
Skarbnik Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok   
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

które zostały zaopiniowane przy jednym głosie wstrzymującym.  
3) emisji obligacji komunalnych, 
4) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5) inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

Do w/w projektów oraz pozostałych zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji 
nie zgłoszono uwag. 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek LKS Decor 
Bełk o wybudowanie oświetlenia na boisku w Dębieńsku. Poinformował, że na 
Komisji oświaty podjęto wniosek, aby rozeznać  jaki byłby koszt tego zadania. 
Omówiono także sprawy związane z zagospodarowaniem parku Furgoła oraz 
budową boiska przy SP Nr 4 (ZS Nr 2), a także przedstawiono informacje dot. 
wydawania decyzji podatkowych w kontekście modernizacji ewidencji gruntów.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9. Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura 
poinformował, że posiedzenia komisji odbyło się 9 lutego 2017 roku. 
Omówiono proponowane zmiany treści statutu Gminy i Miasta. 
Komisja postanowiła spotkać się po raz kolejny na początku marca, w celu 
zaopiniowania proponowanych zmian. 



5 

 

Ad. 5 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma:  
1) Pismo Burmistrza G i M  informujące o rozpoczęciu procedury wyłonienia 

kandydatur na członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego, w związku                           
z upływem kadencji. 
Przewodniczący RM poinformował, że wobec powyższego Rada ma wyznaczyć 
dwóch przedstawicieli do prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego, poprosił o zgłoszenie kandydatur. 

 Radny Bogdan Knopik zaproponował kandydaturę radnego Michała 
Stokłosy, który wyraził zgodę. 

 Radny Grzegorz Wolny zaproponował kandydaturę radnego Ryszarda 
Jonderko, który wyraził zgodę. 

Przedstawicielami Rady Miejskiej do prac w Gminnej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego jednogłośnie – 16 głosami „za” - zostali wybrani radny 
Michał Stokłosa i radny Ryszard Jonderko.  

2) Pismo Burmistrza G i M w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli Rady                 
do prac w Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury. 

 Radny Bogdan Knopik zaproponował kandydaturę radnej Stefani Szyp, 
która wyraziła zgodę. 

 Radny Grzegorz Wolny zaproponował kandydaturę radnej Grażyny 
Strzeleckiej. Wyjaśnił, że mimo jej nieobecności, radna zgadza się                        
na zaproponowanie swojej kandydatury. 

Przedstawicielami Rady Miejskiej do prac w Komisji ds. nagród w dziedzinie 
kultury jednogłośnie – 16 głosami „za” - zostały wybrane radna Stefania Szyp 
oraz radna Grażyna Strzelecka.  

3) Sprawozdania Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał        
w sprawie: 
 inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, 
 ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy                       

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
 przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest przez Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny, 

 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym                 
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 
przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina                         
i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 

4) Zaproszenie Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca do udziału w dniu skupienia 
dla samorządowców, który tradycyjnie zaplanowano w sobotę przed niedzielą 
palmową tj. 8 kwietnia br. od godz. 10 do 14 w parafii św. Antoniego w Rybniku.  

 
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.  
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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 16  głosach „za”- głosowało 16 radnych. 
 

1) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/362/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 16 głosach 
„za” - głosowało 16 radnych.  
 

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

 
Uchwała Nr XXXIII/363/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy                            
16 głosach  „za” – głosowało 16 radnych.  
  

3) Do projektu  uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXXIII/364/17 w sprawie  emisji obligacji komunalnych, została 
przyjęta jednogłośnie przy 16  głosach „za” - głosowało 16  radnych. 
  

4) Do projektu  uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, Mecenas Aleksander Żukowski poinformował, że w składzie 
kandydatów na inkasentów jest dwoje radnych. Wyjaśnił, że przepisy ustawy                          
o samorządzie gminnym statuują zakaz dla radnego brania udziału                              
w procedowaniu uchwały, która dotyczy jego interesu prawnego. A tego też 
dot. uchwały w sprawie inkasa. Dlatego też radny Marek Szczech powinien 
powstrzymać się od udziału w głosowaniu.  
Skarbnik GiM wyjaśnił, że jeżeli uchwała wejdzie w życie przed terminem 
inkasa, który wypada na 15 marca, to  nowi inkasenci będą mogli je pobrać. 
Natomiast jeżeli nie wejdzie w życie, to inkasa będą pobierali dotychczasowi 
inkasenci, a w przypadku tych, którzy złożyli rezygnację, rezerwowy inkasent 
w postaci pracownika urzędu, którzy jest wymieniony w uchwale.   
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Radny Marek Szczech nie brał udziału w głosowaniu uchwały.  
 

Uchwała Nr XXXIII/365/17 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” – głosowało                      
15  radnych. 
 

5) Do projektu  uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego, Mecenas Aleksander Żukowski wyjaśnił, że 
także w tym przypadku obowiązuje zasada dot. interesu prawnego radnego.   
Radny Marek Szczech nie brał udziału w głosowaniu uchwały. 
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Uchwała Nr XXXIII/366/17 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego, została przyjęta jednogłośnie przy 15  głosach „za” – 
głosowało 15  radnych. 

 
6) Do projektu  uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew                   

i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/367/17 w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew                        
i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” - głosowało 16 radnych. 
 

7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                      
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/368/17 w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na 
rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, została przyjęta 
jednogłośnie przy 16 głosach „za” - głosowało 16 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
przez Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/369/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 16 głosach „za” - 
głosowało 16 radnych. 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów                  
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/370/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów                       
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie przy 16  głosach „za” - głosowało 16 radnych. 
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10) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
górniczego „Dębieńsko1”, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/373/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego 
„Dębieńsko1, została przyjęta jednogłośnie przy 16  głosach „za” - głosowało                        
16 radnych. 
 

11) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy                   
i Miasta Czerwionka- Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie 
stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/372/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy                    
i Miasta Czerwionka- Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy                                   
16  głosach „za” - głosowało 16 radnych. 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie                   
od przetargowego trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/373/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie                                 
od przetargowego trybu zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie przy                            
16  głosach „za” - głosowało 16 radnych. 

 
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą,  uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIII/374/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym najemcą, została przyjęta jednogłośnie przy 16  głosach 
„za” - głosowało 16 radnych. 

 
14) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIII/375/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 16 głosach 
„za” - głosowało 16 radnych. 
 
Ad. 7 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o bieżącej działalności Straży 
Miejskiej za okres od  21 stycznia 2017 r. do 17 lutego 207 r. Uwag do sprawozdania 
nie zgłoszono. 
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Ad. 8, Ad. 9 
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
 
Radna Stefania Szyp poprosiła o wyznaczenie przejścia dla pieszych                                                
na ul. Wolności w Czerwionce naprzeciw Domu Kultury. W MOKu odbywają się 
zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. kół zainteresowań i ze względu na 
bezpieczeństwo przejście dla pieszych w tym  miejscu jest potrzebne.   
Poprosiła także o naprawienie uszkodzonej barierki zabezpieczającej, która jest 
umieszczona nad mostem Jordanek przy ul. Waryńskiego w Czuchowie.  
W/w wnioski radna zgłosiła na piśmie.  
 
Radny Marek Szczech powiedział, że odbywają się konsultacje społeczne                          
w sprawie zmiany granic GIM Czerwionka-Leszczyny, w związku z terenem drogi                   
w okolicy Przegędzy. Zapytał czy przy tej okazji nie byłoby możliwe skorygowanie 
granic naszej gminy w Książenicach, w rejonie ulic Wolności i Rybnickiej i torów 
kolejowych. Teren pomiędzy naszym teren przemysłowym, a torami należy                        
do Rybnika i przy okazji robienia porządku z granicami, można by pozyskać 
dodatkowy kawałek terenu inwestycyjnego, który zyskałby na swojej wartości.  
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że w ubiegłym tygodniu 
rozmawiał z Pełnomocnikiem Prezydenta Rybnika Wojciechem Studentem m.in. 
właśnie o tej kwestii. Myśli, że byłoby zasadne kontynuowanie tych rozmów, Rybnik 
jest „za”. Wymaga to jednak pewnych analiz ze strony Miasta Rybnik.  
Podziękował radnemu Markowi Szczechowi za przywrócenie na Google Maps nazwy 
ul. Granicznej, co na pewno ułatwi dojazd w te rejony -  pogranicza pomiędzy 
Rybnikiem a GiM Czerwionka-Leszczyny.  
 
Radny Waldemar Mitura, w imieniu radnych z Leszczyn, zwrócił się o dokończenie                                                                 
w tym roku remontu na obiekcie sportowym przy ul. Brzozowej, który należy do 
MOSiRu.  
 
Przewodniczący RM poinformował, że w dniach 17-18 luty odbył się wyjazd                              
do naszego miasta partnerskiego Sokołowa. W Sokołowie Podlaskim odbył się 
występ naszej Miejskiej Orkiestry Dętej wraz z solistami, który zrobił piorunujące 
wrażenie na mieszkańcach Sokołowa. Na widowni było około 500 osób. Orkiestra 
bisowała siedem razy. Z ramienia Urzędu do Sokołowa pojechała pani Sekretarz 
GiM, pan Pełnomocnik oraz on.  
Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że dzień wcześniej odbyło się spotkanie                                      
w tamtejszym Urzędzie Miasta i rozmawialiśmy o obszarach współpracy m.in. 
pomiędzy naszymi jednostkami kultury, naszym MOSiRem, całym sektorem 
pozarządowym. Zrodziło się kilka ciekawych projektów np. tj. warsztaty taneczne,                             
na które wyjechałyby nasze zespoły i sokołowskie do Koszęcina.  Rozmawialiśmy 
również o potencjalnej wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami urzędów. 
Mamy wiele wspólnych obszarów np. plany rewitalizacji. Będziemy więc tematy, 
które się pojawiły przekładać na konkretne projekty.   
Dodał, że zdziwił go fakt, że na tamtym terenie nie ma ruchu Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
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Ad. 10 
Przewodniczący RM poinformował, że treningi przed Powiatowym Turniejem 
Samorządowym w siatkówce, będą się odbywały od 9 marca, co czwartek,                                                             
o godzinie 18:00 w gimnazjum w Dębieńsku. Będą to kolejne trzy czwartki przed 
turniejem.  
Powiedział, że następna sesja odbędzie się zgodnie z harmonogramem 24 marca.  
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 


