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

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

w Czerwionce-Leszczynach 
           
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXIV 
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się                          
w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Panią Pełnomocnik ds. Społecznych,  
panią Sekretarz, Skarbnika, Radnych, 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 19 radnych, nieobecni 
byli radna Jolanta Szejka oraz radny Waldemar Mitura. 
 
Przewodniczący RM poprosił o: 

1) wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – projekt 
uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 19 głosami „za” 
– głosowało 19 radnych. 

2) dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,  zgodnie z  otrzymaną 
nową wersją projektu. 

 
W związku z 25-leciem działalności Straży Miejskiej poprosił również                              
o wprowadzenie do porządku obrad prezentacji dokumentującej dotychczasową 
działalność Straży Miejskiej – prezentacja została wprowadzona do porządku obrad 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
 
Komendant Straży Miejskiej Adam Reniszak przedstawił prezentację 
multimedialną.  

 
Ad. 2 
Protokół  z sesji z dnia 24 lutego był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją na sali 
obrad.  Do protokołu uwag nie zgłoszono. 
Protokół Nr XXXIII/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     

24 lutego 2017 r. został przyjęty 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  – 
głosowało 19 radnych.       

 
Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 25 lutego 2017 do 23 marca 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 marca br.  
Po omówieniu materiałów na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, przyjęliśmy Plan 
pracy i Plan kontroli na 2017 rok.  Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do 
Rady o przyjęcie w dalszej części obrad tego Planu, abyśmy mogli rozpocząć 
swoją działalność statutową.  

2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny poinformował,                                 
że posiedzenie odbyło się 20 marca br. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono 
uwag. 
W sprawach bieżących zapoznano się z następującymi informacjami: 

 na temat przygotowań do Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się                 
w sobotę 8 kwietnia br.  od godziny 10.00 w Leszczynach, 

 trwają również przygotowania do kolejnej edycji Industriady, 

 Gmina wraz z pochodzącym z naszego regionu zespołem Carrantuohill, 
przystąpiła do realizacji projektu w ramach nowej kampanii 
proekologicznej pod nazwą „Zielona Wyspa Śląsk”, poprzez współpracę 
wielu lokalnych środowisk prowadzone będą działania artystyczne, 
informacyjne i edukacyjne z zakresu ekologii. Kampanię zakończy koncert 
zespołu Carrantuohill, który odbędzie się 6 października w CKE, 

 uzyskano również informację dot. działalności Gminnej Rady Pożytku 
Publicznego. Obecna Rada zakończyła kadencję 23 marca, do nowej rady 
organizacje pozarządowe miały zgłosić 5 swoich kandydatów, zgłoszono 
tylko jednego, w związku z tym gminna rada na nową kadencje nie 
zostanie powołana. 

Na tym  Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
3. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 

radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się                          
21 marca  br. 
Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie 
sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz 
ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 
Następnie omówiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej            
w Czerwionce-Leszczynach za 2016 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań            
z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.  
Powyższe sprawozdania oraz projekt uchwały Komisja zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek dotyczący zajęć gimnastyki 
korekcyjnej prowadzonych  w szkołach. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 marca br.   
Zostały omówione dwie uchwały dot. oświaty, które członkowie Komisji 
zaopiniowali pozytywnie. Przekazano informacje na temat aktualnego 
przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018,                               
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o ramowych planach nauczania oraz o zmianie przepisów dot. konkursów                     
na stanowiska dyrektorów szkół oraz przedszkoli.  
Członkowie Komisji złożyli wniosek o zakupienie siatek do piłkochwytów                         
na boisku sportowym w Dębieńsku.  
Po analizie kosztów oświetlenia na boisku sportowym w Dębieńsku zdecydowali, 
że zadania to zostanie uwzględnione do realizacji w późniejszym terminie,                     
w miarę możliwości finansowych budżetu gminy.  
Poinformowano o uroczystym spotkaniu władz samorządowych z nagrodzonymi 
sportowcami i trenerami, podczas którego wręczono stypendia, nagrody                              
i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe.  
Przekazano informacje o: 

 projekcie „ Zielona pracownia”, do realizacji którego przystąpiły cztery szkoły,  

 gminnym międzyszkolnym konkursie regionalnym „My som stąd”, który 
zorganizowało przedszkole nr 1 w Leszczynach,  

 wręczeniu w SP w Książenicach symbolicznych serc pn. Promocja dobra,                  
w dowód wdzięczności dla darczyńców i przyjaciół szkoły,  

 zorganizowanym w ZS Nr 3 w Czerwionce gminnym konkursie 
ortograficznym o tytuł mistrza ortografii,  

 oraz o konkursie ekologiczno-edukacyjnym dla placówek oświatowych                    
z terenu subregionu zachodniego woj. Śląskiego pt. „Nie truj sąsiada”,                     
do którego przystąpiły Przedszkola Nr 1, Nr 8, Nr 10 oraz SP w Czuchowie.  

Zostały omówione imprezy i wydarzenia zorganizowane przez MOK, MOSiR                            
i Bibliotekę Publiczną.       
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.     
Radna Grażyna Strzelecka wyjaśniła, że 31 marca będzie ogólnopolski strajk 
szkolny. W Kurierze jest zamieszczony na ten temat artykuł. Jeśli chodzi o nasz 
udział, jako placówek gminnych w strajku, to 50% placówek, w których mamy 
działalność ZNP opowiedziała się w referendum za czynnym przystąpieniem                    
do strajku. Na dzień dzisiejszy zadeklarowały swój udział 203 osoby. Walczymy                   
o jakość polskiej szkoły, dobro ucznia, o nasze miejsca pracy. Wyrażamy 
sprzeciw przeciwko takiemu finansowaniu oświaty, które rujnuje  budżety 
samorządów. Podkreśliła, że rodzice stoją równo z nimi.  

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
Komisji radny Wacław Brózda poinformował,  że posiedzenie Komisji odbyło się  
się 20 marca. 
Omówione zostały branżowe projekty uchwał, do których Komisja nie wniosła 
uwag. Na kanwie jednego projektu Komisja podjęła wniosek, aby pozostałe  
sprawy związane z uregulowaniem granic GiM z Miastem Rybnik zostały 
załatwione kompleksowo. 
Na posiedzeniu Komisji obecny był Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek 
Profaska, który omówił zadania zrealizowane na terenach naszej gminy w 2016 
roku oraz przedstawił plan robót powiatu na rok 2017, na ternie naszej gminy. 
Członkowie Komisji w sposób szczegółowy wypytywali o zakres prac na drogach 
i chodnikach.  
Następnie radny Leszek Salamon omówił spotkanie, które miało miejsce                         
14 marca w terenie, w rejonie szkoły Nr 9 w Leszczynach. Sprawa dot. parkingu 
przy tej szkole oraz utwardzenia terenu związanego z zawracaniem autobusów 
dowożących tam dzieci,  od strony ul. Pawlasa. W tej sprawie Komisja podjęła 
wniosek aby wystosować pismo do ZDP z wnioskiem o poprawę aktualnego 
stanu parkingu oraz rozszerzenie terenu wokół tego parkingu w celu 
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umożliwienia przeprowadzania manewru zawracania autobusu, który dowozi 
dzieci do tej szkoły. Drugi wniosek jest taki, aby w momencie kiedy będzie 
realizowany  remont ul. Pawlasa, utwardzić również ok 20 m  pobocza, ze wzgl. 
na to, że tam także parkują samochody, wjeżdżają w zieleń i tworzą się koleiny. 
W sprawach bieżących omówiono m.in. takie sprawy jak kontynuacja budowa 
chodnika przy ul. Konopnickiej, parking przy ośrodku zdrowia w Przegędzy, 
parking przy ul. Sportowej w Leszczynach. uprzątniecie oraz terenu  wokół 
śmietnika przy tymże parkingu.                   
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  

6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Artur Sola poinformował, że posiedzenie 
odbyło się 21 marca 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 z informacją o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono 
uwag. 
W sprawach bieżących zapoznano się również z informacjami dot. realizacji 
zgłoszonych przez Komisję wniosków. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

7. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 marca br.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.                              
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłosiła uwag.  
Na posiedzeniu Komisji był obecny pan Andrzej Pielorz Kierownik Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych, który przedstawił Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Związku za 2016 rok oraz plan działań na rok 2017. 
Następnie Dyrektor ZGM Marian Uherek przedstawił możliwości uciepłownienia 
zabytkowego osiedla familoków.  
Naczelnik Wydziału EK Cecylia Grzybek przedstawiła streszczenie raportu „Stan 
środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”.  Raport dostępny jest                               
w Biurze Rady. 
Przedstawiono także informacje dot. przyznanych dotacji do przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz usuwania azbestu oraz prac związanych                      
z regulaminem dotacji do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej 
emisji.  
Przewodniczący Komisji odczytał zaproszenie firmy KOMART do zwiedzania 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie. 
Komisja zdecydowała, że w maju odbędzie się takie spotkanie wyjazdowe. 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawę pisma dot. rzeki Bierawki wysłanego 
do Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gliwicach. Na dziś nie ma 
żadnej odpowiedzi. Komisja będzie proponowała, aby wykonać wizję w terenie 
Komisji Ochrony środowiska z przedstawicielem odpowiedzialnym za taki stan 
rzeczy. 
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Na Komisji po raz ostatni była obecna pani Naczelnik Wydziału Ekologii Cecylia 
Grzybek, ze wzgl. na odejście na emeryturę. Złożył na ręce Burmistrza 
podziękowania za całokształt pracy włożony w pracę Komisji Ochrony 
Środowiska. Duża wiedza jaka została przekazana prze panią Naczelnik 
przyczyniła się do prawidłowej pracy Komisji.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8. Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 marca 2017 roku. 
Skarbnik Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na 2017 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, po czym 
odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji.  
Do projektów uchwał członkowie Komisji nie wnieśli uwag.  
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski podjęte na 
Komisji oświaty dot. zabudowy oświetlenia oraz wymiany siatki piłkochwytów na 
boisku w Dębieńsku. 
Burmistrz GiM omówił zadanie nadbudowa tarasu w ZS nr 1 w Leszczynach.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9. Komisja Statutowa – Wiceprzewodniczący Komisji radna Stefania Szyp 
poinformowała, że posiedzenie Komisji w składzie Waldemar Mitura, Stefania 
Szyp oraz Jan Pala odbyło się 3 marca 2017 roku. Członkowie Komisji zapoznali 
się z otrzymanymi propozycjami zmian Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Przedstawione propozycje Komisja przyjęła jednogłośnie. W związku 
z powyższym postanowiono skierować projekt uchwały do konsultacji, a 
następnie przedłożyć Radzie Miejskiej na najbliższej sesji, co dzisiaj ma miejsce. 
Na tym komisja zakończyła swoje obrady. 

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

1) Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały           
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-
Leszczyny. 

2) Sprawozdania Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał        
w sprawie: 
 zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-

Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 
pogrzebu, 

 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 
dnia 1 września 2017 roku   do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

3) Zaproszenie firmy KOMART do zwiedzania Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie. 

4) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie 
zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-
Leszczyny a Miastem Rybnik. 

5) Pismo Dyrektora MOSiR informujące o oddaniu w najem części powierzchni 
budynku. 
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6) Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie podjęcia przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań wpływających na poprawę 
jakości powietrza w Polsce. 

7) Wniosek Posła na Sejm RP Krzysztofa Sitarskiego o opinie o planowanych 
zmianach w naliczaniu akcyzy od pojazdów samochodowych. 

8) Prośba mieszkańców dzielnicy Dębieńsko dot. zahamowania dewastacji hałd 
przez motocrossowców. 

 
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. 
 

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

 
Uchwała Nr XXXIV/376/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, 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 XXXIV/377/17 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 przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXXIV/378/17 w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2017 rok, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19  głosach „za” - głosowało 19  radnych. 
  

4) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXXIV/379/17 w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało                      
19  radnych. 
 

5) Do projektu  uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                          
w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXIV/380/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 
sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19  głosach „za” – głosowało 19  radnych. 

6) Do projektu  uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę                   
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków                         
na pokrycie kosztów pogrzebu, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIV/381/17 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę                           
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie 
kosztów pogrzebu, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało                   
19 radnych. 
 

7) Do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                       
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku  do dnia 31 sierpnia 2019 
roku, uwag nie zgłoszono.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, ze ZNP nie tylko protestuje, strajkuje 
ale jako jedyna organizacja związkowa zaopiniowaliśmy tą sieć szkół, 
oczywiście pozytywnie, ponieważ ściśle współpracujemy z samorządami.  
 

Uchwała Nr XXXIV/382/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                            
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  27 stycznia 2017 roku w sprawie 
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIV/383/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  27 stycznia 2017 roku w sprawie 
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru                       
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 
2017/2018, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało                            
19 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XXXIV/384/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie                                    
od przetargowego trybu zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie przy                          
19  głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
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10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu tejże części nieruchomości, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIV/385/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu tejże części nieruchomości, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach      
„za” - głosowało 19 radnych. 
 

11) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  27 stycznia 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIV/386/17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/353/17 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  27 stycznia 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
została przyjęta jednogłośnie przy 19  głosach „za” - głosowało 19 radnych. 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia   1 lutego 2013 roku w sprawie 
nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 
uchylenia Uchwały Nr XLVI/611/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIV/387/17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/368/13 Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia   1 lutego 2013 roku w sprawie nadania 
Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchylenia Uchwały                    
Nr XLVI/611/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 
roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19  głosach „za” - głosowało                     
19 radnych. 

 
13) Do projektu uchwały w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy 

Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik,  uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXXIV/388/17 w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy 
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik, została przyjęta 
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych. 

 
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowane, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIV/389/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowane, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - 
głosowało 19 radnych. 
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Ad. 7 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2016 rok - uwag do sprawozdania nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2016 rok -  uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 9 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o bieżącej działalności Straży 
Miejskiej za okres od 18 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r.  
Radny Bogdan Knopik zapytał na jakiej podstawie prawnej Straż Miejska ma prawo 
wejść do piwnicy i sprawdzić piec. Czy Straż może wejść na posesję, czy nie może.        
Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że jeżeli chodzi o uprawnienia SM dot. 
wejścia na posesję i przeprowadzenia kontroli odnośnie spalania odpadów,  jest  to 
art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, który określa co funkcjonariusz może 
zrobić. Art. 225 Kodeksu karnego mówi o tym, że jeżeli funkcjonariusz nie zostanie 
wpuszczony, jest to uznawane za przestępstwo.     
 
Ad. 10, Ad. 11  
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
Radna Janina Binda podziękowała za szybką interwencję na jej prośbę odnośnie 
miejsca przy śmietniku na ul 3 Maja.  
 
Wnioski radnych złożone na piśmie: 
 
Radny Ryszard Jonderko: w imieniu mieszkańców sołectwa Przegędza oraz 
wszystkich mieszkańców naszej Gminy, korzystających z Ośrodka Zdrowia                              
w Przegędzy, proszę o wykonanie parkingu za Ośrodkiem Zdrowia. Z parkingu 
korzystać będą nie tylko potrzebujący pomocy (nadmienię, iż w ostatnim okresie 
świątecznym z Ośrodka skorzystało kilkaset osób z całej gminy) ale także członkowie 
Rady Sołeckiej, członkowie KGW. W budynku Ośrodka znajduje się także 
sołtysówka, gdzie zbierane są podatki od mieszkańców sołectwa. W chwili obecnej 
brak parkingu bardzo utrudnia korzystanie z całego obiektu. Wg wyceny koszt 
wykonania parkingu to około 80 tys. zł. Radni Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
przestrzennego, podczas wizji w terenie, jednoznacznie poparli wniosek o wykonanie 
tego zadania.  
Radny Bogdan Knopik: dot. wyburzenia budynku przy ul. Odrodzenia (koło poczty) 
w Dębieńsku Starym. Nadzór Budowlany w Rybniku prowadzi od kilku lat 
postępowanie odnośnie wyburzenia tego budynku. Właściciel tej posesji jednak nie 
wykonuje zaleceń inspektorów nadzoru. 
Proszę o wystąpienie z pismem do Nadzoru Budowalnego, w imieniu mieszkańców 
Dzielnicy Dębieńsko, że mają podjąć bardziej stanowcze kroki wobec właściciela tej 
posesji, ponieważ budynek ten szpeci wygląd Dzielnicy. Jest też miejscem, gdzie 
może dojść do pożaru (wysokie trawy, sterty desek, śmieci) i mieszkańcy sąsiednich 
domów boją się o swoje bezpieczeństwo. Dodam, że właściciel jest znany, 
częściowo dokonał rozbiórki ale mieszkańcy nie widzą dalszych prac. Jest to centrum 
Dębieńska Starego i nie może być takiego bałaganu.  
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Radny Józef Szczekała: proszę o naprawę, łatanie dziur po zimie na drogach-ulicy 
Jana Pawła II i Parkowej oraz usunięcie śmieci i zanieczyszczeń na poboczach tych 
ulic.   
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM poinformował, że ze względu na Święta Wielkanocne, 
następna sesja odbędzie się 28 kwietnia. 
Poinformował, że jutro o godzinie 8:00 rozpoczynamy Powiatowy Turniej Siatkówki. 
Odbędzie się on w ZS ponadgimnazjalnych  w Czerwionce.  
Następnie złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia zdrowych, radosnych świąt 
oraz wiele łask bożych od Chrystusa Zmartwychwstałego.    
 
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 


