Protokół Nr XXXVI/17
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 maja 2017 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXVI
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 radny Jan Pala oraz radny Leszek Salamon.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o:
1) wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
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 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, zgodnie
z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad sesji.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 28 kwietnia był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją na
sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
28 kwietnia 2017 r. został przyjęty 16 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” –
głosowało 19 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 29 kwietnia 2017 do 25 maja 2017 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
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Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Rewizyjna –radna Jolanta Szejka poinformowała, że w okresie
międzysesyjnym Komisja spotkała się na swych posiedzeniach dwa razy
8 i 15 maja.
8 maja omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2016 r.,
sprawozdania finansowe za 2016 r. .i informację o stanie mienia za 2016 r.
15 maja kontynuowano omawianie wyżej wymienionych sprawozdań a następnie
podjęto uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Szczegółowo sprawy te zostaną przedstawione na następnej sesji Rady
Miejskiej.
2. Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Komisja
Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodnicząca Komisji Działalności
Gospodarczej radna Jolanta Szejka poinformowała, że wspólnie posiedzenie
obu Komisji odbyło się 22 maja br.
Na posiedzeniu Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku omówiła
działalność Urzędu w 2016 roku.
Omówiono również kwestie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z osobami
bezrobotnymi oraz pracodawcami z terenu gminy i realizowane w tym zakresie
projekty, między innymi Programu Aktywizacja i Integracja osób bezrobotnych,
znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Przedstawiciele Urzędu Pracy
i Ośrodka Pomocy wskazywali na bardzo dobrą współpracę.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym
Programie
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
2017 rok.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zapoznano się z:
 projektem uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
 informacjami dotyczącymi zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie
propagowania komunizmu,
 omówiono ostatnie sukcesy zespołów Zygzak i Rytm na Mistrzostwach
Polski, które odbyły się w Kędzierzynie-Koźlu,
 poinformowano o pikniku ekologicznym, który miał miejsce na polanie
Kanetowiec w Przegędzy - wydarzenie przygotowali harcerze z Komendy
Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny we współpracy z osobami
zaangażowanymi w kampanię „Zielona Wyspa Śląsk”,
 w ostatnią niedzielę na terenie osiedla Familoków w ramach Dni
Otwartych Funduszy Europejskich odbyła się pełna atrakcji impreza,
 również w niedzielę miał miejsce koncert „Gwara śląska na wesoło” ,
 zaproszono do udziału w kolejnej edycji Industriady oraz Festiwalu Around
The Rock.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Podziękowała wszystkim, którzy angażują się w pomoc przy organizacji imprez
miejskich.
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3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 maja.
Zapoznano członków Komisji ze stanem organizacji jednostek oświatowych
na rok szkolny 2017/2018 oraz przekazano informacje na temat podejmowanych
działań w zakresie rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli.
Członkowie Komisji złożyli wniosek o zwiększenie etatu w MOK-u dla pracownika
technicznego obsługi sceny oraz wniosek o wydłużenie, w okresie wakacyjnym,
godzin otwarcia orlika przy SP Nr 3 w Leszczynach.
Przekazano
informacje
nt.
budowy
wielofunkcyjnego
boiska
przy
SP w Książenicach, o pracach związanych z nadbudową tarasu przy
ZS Nr 1 w Leszczynach oraz o zaplanowanej budowie sali gimnastycznej przy
SP w Palowicach.
Członkowie Komisji zostali poinformowani o zorganizowanej w ZS Nr 3
w Czerwionce konferencji „Czytanie jest przygodą”. W ramach konferencji odbył
się rejonowy konkurs czytelniczy dla szkół podstawowych i gimnazjów, miało
miejsce spotkanie z pisarką Moniką Kowaleczko-Szumowską oraz
przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli „Lektura i kultura”.
Przekazano informacje o uroczystej gali młodzieżowego festiwalu muzycznego,
podczas której zostały wręczone nagrody i dyplomy laureatom festiwalu.
O zorganizowanym, w SP Nr 8 w Dębieńsku, międzyszkolnym konkursie
gwarowym „Młode fafloki” oraz o przesłuchaniach do konkursu młodych talentów
pod patronatem Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny.
Zostały omówione imprezy zorganizowane przez MOK, MOSiR oraz Bibliotekę
Publiczną.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
22 maja br.
Na wstępie omówiono informacje na temat konieczności zmiany nazw ulic,
zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów
totalitarnych.
Następnie Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, do których uwag nie
zgłosiła.
W sprawach bieżących, po raz kolejny na wniosek radnego Ryszarda Jonderko,
została omówiona konieczność utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia
w Przegędzy, czyli parkingu, gdyż prawdopodobnie dalej ten ośrodek będzie
pełnił dyżury nocne i świąteczne. Omówiono kwestię oświetlenia dojścia do
Przedszkolna Nr 3 w Leszczynach oraz wymiany słupów oświetleniowych przy
styku ulic Broniewskiego i Sportowej.
Temat dot. utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy został podjęty
przez Komisję jako wniosek, w sposób jednogłośny do realizacji.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
5. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
odbyło się 23 maja 2017 roku.
Członkowie Komisji omówili skargę na Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, treść uzasadnienia zostanie przedstawiona w punkcie dot.
rozpatrzenia skargi.
W kontekście tej skargi zwracano uwagę na sprawę pomówień, które często w
takich pismach się pojawiają, proponowano aby tego rodzaju stwierdzenia nie
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pozostawały bez reakcji ze strony Gminy.
Zapoznano się z informacją Komendanta Komisariatu Policji w CzerwionceLeszczynach 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 Środowiska.
Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących po raz kolejny omówiono temat uciążliwości wynikających
z korzystania z hałd przez motocrossowców – ustalono, że Urząd będzie
monitował u właściciela o zabezpieczenie terenu.
Zapoznano się z informacjami dotyczącymi zmian nazw ulic w związku z ustawą
o zakazie propagowania komunizmu.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Poinformował, że zespół ds. monitoringu wznowi swoją działalność w lipcu.
6. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 maja br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad dzisiejszej nie zgłosiła
uwag.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił finał wojewódzkiego
konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia” pn. „Owady w służbie ludziom
i światu”, który odbył się 26 kwietnia w CKE. Już po raz 24 MOK w CzerwionceLeszczynach zorganizował ten konkurs. Impreza nadal cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem, czego dowodem jest mnogość nadesłanych prac. Idea
konkursu doskonale odzwierciedla duży nacisk kładziony na edukację
ekologiczną młodego pokolenia oraz obcowanie ze sztuką. Podziękował
za uczestnictwo w konkursie oraz zaangażowanie dzieci i opiekunów. Nadesłano
837 prac ze 125 placówek oświatowych z terenu Województwa śląskiego.
Następnie przewodniczący wspomniał o wyjeździe do Komartu, który odbył się
12 maja, gdzie można było zobaczyć zmodernizowaną sortownię odpadów
komunalnych, zautomatyzowanie linii poprzez montaż separatorów optycznobalistycznych oraz dodatkowych przenośników.
11 maja br. miała miejsce wizja w terenie. Chodzi o sprawdzenie całego koryta
rzeki Bierawki od ul. Majątkowej w Bełku, aż do zapory Tamy w Czerwionce.
Na tym odcinku stwierdzono fatalny stan koryta rzeki. Kilkanaście zatorów
z gałęzi i powalonych drzew, co powoduje spiętrzanie lustra wody. Na odcinku
od Stanowic do przepustu drogowego w rejonie tzw. kotlarni, rzeka zrobiła sobie
nowe koryto, biegnące około 50m od rzeczywistego koryta rzeki, tworząc duże
rozlewisko. Z wizji zostały wykonane fotografie oraz protokół, który został
przekazany do Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu
podjęcia natychmiastowych działań mających na celu udrożnienie rzeki
i przywrócenie do pierwotnego koryta. Spotkanie w terenie z przedstawicielami
Dyrekcji odbędzie się 29 maja br.
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Omówiono temat związany z pojawianiem się dzikich wysypisk śmieci, a także
dot. usuwania barszczu Sosnowskiego.
Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił opinię prawną dot. możliwości ubiegania się
radnego o dotację do wymiany źródeł ciepła.
Omówiono także sprawy związane z gospodarka odpadami komunalnymi na
naszym terenie. Znowu pojawia się po kilkanaście czy kilkadziesiąt worków
z odpadami zielonymi.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zawnioskował,
aby wizję, która ma się odbyć, poszerzyć o dalszy odcinek w kierunku zbiornika
w Szczygłowicach.
Przewodniczący RM podziękował za organizacje wyjazdu do firmy Komart, który
w znacznym stopniu przybliżył radnym problem gospodarki odpadami. Dodał,
że Wydział pod kierownictwem Elżbiety Student, organizuje taki wyjazd dla
wszystkich mieszkańców w dniu 2 czerwca.
7. Komisja Budżetu i Finansów – Wiceprzewodniczący Komisji radny Jerzy
Kapszewicz poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 maja br.
Skarbnik Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2) oraz uchwałę do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
po czym odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji.
Komisja skupiła się na kwocie w wysokości 710 tys. zł przeznaczonej dla ZGM
na zadanie pn. „likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków
do sieciowego nośnika ciepłą na zabytkowym osiedlu mieszkalnym
w Czerwionce-Leszcznach” – audyty energetyczne i wykonanie projektów.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że robimy wszystko, by ograniczyć niską emisję, tym
bardziej, że być może uda się pozyskać na to środki zewnętrzne. Jeżeli tego nie
zrobimy, to za parę lat gmina będzie płaciła olbrzymie kary.
Radni poprosili o przygotowanie informacji nt. zadłużenia na familokach oraz
tego, co gmina robi by je zmniejszyć.
W sprawach bieżących w dalszym ciągu poruszono tematy związane
z ograniczeniem niskiej emisji oraz zapisami uchwały antysmogowej Sejmiku
woj. śląskiego.
Pkt. dot. omówienia sprawozdania z wykonania budżetu GiM CzerwionkaLeszczyny za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia GiM CzerwionkaLeszczyny za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r przeniesiono
na następne posiedzenie Komisji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Ad. 5
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały,
2) uchwała Rady Gminy Kobiór w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych
działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,
3) pismo Związku Miast Polskich dot. poparcia Kart Samorządności,
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4)

5)

zaproszenie Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach dla
radnych, do wzięcia udziału w Debacie Społecznej pt.: „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – 30.05.17. godz. 11.00 sala
CKE,
pismo dot. powołania Komisji w sprawie ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Po przedstawieniu tego tematu na
Komisjach jest propozycja, aby do tej Komisji zostali powołani następujący
radni: Antoni Procek, Stefania Szyp, Janina Binda, Grzegorz Wolny, Jan Pala,
Jolanta Szejka, Michał Stokłosa, Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard
Strzoda. Komisję tą powołuje zarządzeniem Burmistrz GiM. Prosi, aby te
osoby zostały po sesji i omówiły wstępne zasady funkcjonowania tej Komisji.

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 19 głosach „za”- głosowało 19 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVI/400/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało 19 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVI/401/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” – głosowało 19 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny – uzasadnienie Komisji Prawa, Porządku
Publicznego i Współpracy z Samorządami przedstawił Wiceprzewodniczący
Artur Sola. Uwag do uzasadnienia oraz projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVI/402/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
Burmistrz GiM podziękował za takie głosowanie. Powiedział, że dziś płacimy
skarżącemu rodzaj myta za bezumowne korzystanie z drogi. Swego czasu skarżący,
który mieszka w Szczejkowicach wyraził ustnie zgodę na to, że zrzeka się drogi na
rzecz gminy, w zamian za jej wyasfaltowanie. W momencie kiedy droga została
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zrobiona, skarżący powiedział, że jego droga wyasfaltowana nie interesuje.
Prowadził różne działania, żeby ją zagrodzić. Można ukarać pozostałych
mieszkańców i zerwać ten asfalt, odciąć to, co jest związane z docinkiem drogi, która
jest własnością skarżącego i zmusić pozostałych mieszkańców, aby dojeżdżali
do swoich posesji w inny sposób, tylko pytanie w jaki. W związku z tym, jest pewna
kwota którą musimy mu płacić, jest to decyzja sądu. Płacimy wg operatu jaki jest
wyliczony. Skarżący każdorazowo, gdy próbowaliśmy negocjować z nim warunki
kwoty wykupu tej drogi, zawyżał ustaloną już kwotę. My nie możemy płacić tak, jak
chce mieszkaniec, gdyż jest operat szacunkowy na tą okoliczność. Na koniec dodał,
że skarga ta jest pochodną nowej ewidencji gruntów, którą prowadzi Starostwo
Powiatowe, a Burmistrz musi obliczyć podatek wg podanych danych.
Mecenas Aleksander Żukowski dodał, że dzisiejsza uchwała nie kończy tej
procedury, gdyż nastąpi jeszcze zawiadomienie skarżącego o zajętym stanowisku,
które będzie oparte na prawnym uzasadnieniu. W sytuacji gdyby skarżący ponownie
chciał złożyć skargę, z takimi samymi zarzutami, bez żadnych nowych okoliczności,
wówczas ta skarga nie będzie przechodziła tak skomplikowanej procedury jak
obecna. Wtedy będzie można ponowić to stanowisko.
4) Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
Przewodniczący RM zaproponował, aby tak jak dotychczas, w skład Komisji
wchodzili trzej członkowie. Innych propozycji nie przedstawiono.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało
19 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/403/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
Przewodniczący RM zaproponował, aby ponownie w skład Komisji weszli
radna Stefania Szyp, Radny Waldemar Mitura oraz radny Jan Pala.
Lista kandydatów została jednogłośnie zamknięta – 19 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/404/17 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” – głosowało 18 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVI/405/17 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2017 rok, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
7) 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.
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Uchwała Nr XXXVI/406/17 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
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar
w obrębach Czuchów i Dębieńsko, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVI/407/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów
i Dębieńsko, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało
19 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny dla części terenu „Dębieńsko 1”,uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVI/408/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
części terenu górniczego „Dębieńsko 1, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” – głosowało 19 radnych.
Ad 8.
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o bieżącej działalności Straży
Miejskiej za okres od 22 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 10, Ad. 11
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Ryszard Jonderko zawnioskował o wycięcie drzewa przy CKE i Ośrodku
Zdrowia, które bardzo pyli, brudzi i szkodzi alergikom.
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył sprawę pojemników na odzież używaną
umieszczonych przy drogach wojewódzkich. Porządek wokół tych pojemników budzi
wiele wątpliwości, a świadczy to o naszej gminie. Prosi o zajęcie się tą sprawą.
Radny Waldemar Mitura podziękował wszystkim za wsparcie go w ciężkich dla
niego majowych dniach i liczny udział w pogrzebach jego ojca i jego teścia.
Podziękował także delegacji ZDISKu, z którym jego ojciec współpracował.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że złożyła wniosek na piśmie o zabudowanie
lustra drogowe na ul. Szewczyka w rejonie posesji 6a, w tym miejscu miały miejsce
stłuczki samochodowe. Dodała, że w ubiegłym tygodniu był w tym miejscu obecny
przedstawiciel ZDiSKu i teren został przez niego oglądnięty.
Radny Artur Sola zaprosił wszystkich na obchody dni Czerwionki-Leszczyn
na boisku w Leszczynach, w dniach 2 i 3 czerwca.
Radny Bogdan Knopik zaprosił wszystkich na festyn w Dębieńsku, który odbędzie
się w dniu jutrzejszym.
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk zaprosił na jutro na godz. 10:00 na boisko
treningowe w Przegędzy, gdzie odbędą się ćwiczenia pożarnicze.
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Przewodniczący RM zaprosił na dzień sąsiada, który odbędzie się 27 maja
w Palowicach, a także na festyn misyjny, który odbędzie się 4 czerwca.
Adam Karaszewski powiedział, że ma prośbę do Komisji, która będzie zajmowała
się zmianą nazw ulic, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak te ulice będą się
nazywać i żeby nie zostawiać tego Wojewodzie.
Burmistrz GiM powiedział, że to nie jest tak, że chcemy zostawić w gestii Wojewody
ostateczną decyzję. Komisja jest po to, żeby pomóc w rozstrzygnięciu
i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami tych trzech ulic. Dodał,
że zmiana nazwy ulicy wiąże się z tym, że mieszkańcy będą musieli wymienić
wszystkie dokumenty. Nie byłoby i z tym problemu, gdyż będą one pewnie
wymienione bezpłatnie, jednak prawo jazdy zostanie wydane tylko na czas
określony. I niektórzy mieszkańcy mogą mieć z tym problem. Nie chce także,
by mieszkańcy pomyśleli, że to Komisja zdecydowała, że dana ulica będzie miała
zmienioną nazwę.
Mecenas Aleksander Żukowski dodał, że generuje to konieczność zmiany tych
dokumentów i zapisów w rejestrach ewidencji i zbiorach, które zawierają nazwę ulicy.
Nie mamy wyjścia, do 31 sierpnia br. jest to w kompetencji Rady, jeżeli nie zdążymy,
to wtedy zrobi to za nas Wojewoda. Najistotniejsze jest to, żeby zapytać
mieszkańców. Mamy uchwałę o konsultacjach społecznych, która reguluje tryb
konsultacji społecznych i która pozwoli tym mieszkańcom się wypowiedzieć,
w różnych formach, będzie to uregulowane zarządzeniem Burmistrza.
Wnioski radnych złożone na piśmie:
Radna Izabela Tesluk: Pytania
1. Dot. zarządzenia Nr 149/17 z 29.03.2017 r.
W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem
dofinansowania zadania termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w naszej szkole podstawowej w Szczejkowicach i w Domu Kultury,
proszę o wytłumaczenie dlaczego nie rozpoczęto realizacji tego projektu?
2. Proszę o odpowiedź na pismo z dnia 05.03.2015 r. kierowane
do Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pani Stefanii Szyp
od Pani Dyrektor S.P. w Szczejkowicach Anny Jaksik w sprawie remontu
boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem.
Ad. 12
Przewodniczący RM poinformował, że następne posiedzenie Rady Miejskiej
odbędzie się 23 czerwca.
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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