Protokół Nr XXXVII/17
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 czerwca 2017 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXVII
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Radnych, Panią Sekretarza, 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 18 radnych, nieobecny
był radny Waldemar Mitura, radny Michał Stokłosa oraz radny Antoni Procek.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny – projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji
jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
2) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach – projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad sesji jednogłośnie 18 głosami „za” –
głosowało 18 radnych.
Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,
zgodnie z otrzymaną nową wersją projektu.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 26 maja 2017 r. był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją
na sali obrad. Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr XXXVI/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
26 maja 2017 r. został przyjęty 17 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” głosowało 18 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 24 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz GiM dodał, że wydawało się, że wszystko to, co jest związane z siecią
naszych szkół jest wyjaśnione. Niestety przyjęcie arkusza organizacyjnego szkoły na
dziś nie jest ostateczne, ponieważ rodzic ma prawo interweniować, a ostateczną
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decyzję o tym jak będzie podejmuje Kurator. Uczestniczył on w spotkaniu z grupą
kilkunastu rodziców, która zwróciła się do Kuratora, żeby inaczej, aniżeli jest to
zawarte w arkuszu organizacyjnym, odbywała się organizacja pracy w szkole
podstawowej nr 7 w Dębieńsku Starym. Miała być tam uruchomiona klasa pierwsza,
klasa czwarta, klasa siódma oraz zostałyby dwie klasy wygaszanego gimnazjum.
Rodzice jednak chcieli inaczej. Poskarżyli się także na warunki, które są w szkole
Podstawowej nr 8, co go niezmiernie zdziwiło i smutno było tego słuchać przed
Kuratorem Oświaty. Odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z rodzicami, aby ich
przekonać do naszych argumentów, które wynikają z troski o dzieci, ale także z troski
o etaty dla nauczycieli.
Radny Bogdan Knopik powiedziała, że jest mu przykro, że doszło do takiego
spotkania w Kuratorium. Pisma odnośnie tego, aby utworzono klasę 6 w Dębieńsku,
to są pisma jednej klasy. Jest to dla niego niezrozumiałe, że grupa kilkoro rodziców,
może wbrew zapisom uchwały pojechać do Kuratorium i coś sobie załatwić, czyli
utworzyć jedną klasę. Tym bardziej, że pozostali rodzice postanowili zaczekać,
aż klasy zostaną tam przeniesione wg kolejności. Jeżeli tak miałoby być, to wg niego
powinniśmy przenieść całą szkołę – dlaczego jedno dziecko ma być lepsze
od innego.
Burmistrz GiM powiedział, że niestety zostały wykopane takie rowy, które trudno
będzie zakopać. Dla dobra funkcjonowania obu jednostek trzeba się jeszcze raz nad
tym zastanowić. Tym bardziej, że zostały postawione poważne zarzuty pod adresem
szkoły nr 8. Nie możemy pozwolić na to, żeby opinia jednego, dwóch czy trzech
rodziców przekreślała pracę wszystkich tych, którzy tą społeczność szkolną tworzą.
Musimy udowodnić rodzicom, że nasza decyzja była słuszna i sieć szkół jest
optymalna, jeżeli chodzi o możliwości.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 21 czerwca br.
Zapoznano się z materiałami na sesję Rady Miejskiej. Poinformował, że zgodnie
z planem pracy w dniu wczorajszym odbyła się kontrola w Wydziale Mienia
i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
19 czerwca br.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej, szczegółowo omówiony na poprzednim
posiedzeniu Komisji.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami:
 na temat konkursów i projektów, do których gmina przystępuje,
 sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
 na temat impreza organizowanych na terenie gminy, o których wspomniał
już Burmistrz w swoim sprawozdaniu.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się 20 czerwca br.
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
 zmian w budżecie gminy w zakresie dot. dotacji dla Wojewódzkiego
Szpitala w Rybniku na zakup pojazdu do transportu pacjentów,
 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach,
 wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów
najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia tychże umów – dotyczących budynków ośrodków zdrowia
wynajmowanych przez podmioty medyczne.
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących poruszono kwestie traktowania pacjentów - mieszkańców
naszej gminy w szpitalach, szczególnie w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku
na oddziale SOR.
Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszona zostanie Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego w Rybniku.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 czerwca br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. udzielenia pomocy
finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku.
Zostały omówione aktualne prace remontowe prowadzone na
gminnych
obiektach sportowych.
Przedstawiono wnioski radnego Wacława Brózdy, które będą przekazane do
branżowej jednostki organizacyjnej – MOSiR oraz wnioski sołtysa Sołectwa
Przegędza, które także zostaną przekazane do Wydziału Edukacji oraz do
Wydziału Inwestycji i Remontów.
Zapoznano się z realizacją wniosku podjętego na posiedzeniu Komisji w maju
dot. wydłużenia w okresie wakacyjnym godzin otwarcia orlika przy SP Nr 3 w
Leszczynach. Dyrektor MOSiR poinformował, że boisko będzie otwarte
codziennie 4 godziny dłużej, tj. od godz. 10tej.
Zostały omówione imprezy i wydarzenia zorganizowane przez MOK, MOSiR
oraz Bibliotekę Publiczną.
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska składa podziękowania
Dyrektorowi ZGM Marianowi Uherkowi za przygotowanie lokalu dla filii
bibliotecznej w Palowicach.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
19 czerwca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał związane m.in. ze sprawami
wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu
części nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
tychże umów. W trakcie omawiania projektów uchwał wywiązała się również
dyskusja dot. wysokości stawek czynszowych dla NZOZów.
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6)

7)

W sprawach bieżących przewodniczący przedstawił kolejne pismo mieszkanki
Leszczyn dot. budowy parkingu przy Przedszkolu Nr 3 w Leszczynach. Pismo
zostanie przekazane do ZGM. Zostanie omówione na następnej Komisji.
Dyrektor ZGM omówił sprawy związane z budową mieszkań socjalnych przy
ul. Szyb Zachodni oraz ul. Młyńskiej. A także stan zadania dot. uciepłownienia
starego osiedla familoków.
Dyrektor ZDISK przedstawił informacje dot. stanu realizacji zadań przy drogach
wojewódzkich DW 924 i DW 925 oraz omówił stan realizacji rozpoczętych przez
ZDISK zadań w roku bieżącym.
Została poruszona sprawa związana z pojemnikami na zużytą odzież. Coraz
więcej jest głosów, że w kilku miejscach na terenie gminy panuje nieporządek
wokół tych pojemników.
Komisja podjęła wniosek, aby przygotować informację dot. zinwentaryzowania
pojemników na odzież używaną postawionych na terenie naszej gminy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Wiceprzewodniczący Komisji radny Artur Sola poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 20 czerwca 2017 r.
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 projektami uchwał w sprawie zmian nazw ulic w Czuchowie
i Czerwionce, i przebiegiem konsultacji społecznych w tym temacie.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zapoznano się z wnioskiem mieszkanki Czerwionki dot.
ustawienia znaku – zakaz zatrzymywania, przy ul. Wyzwolenia.
Postanowiono skierować wniosek do administratora drogi, celem stwierdzenia
jego zasadności.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 19 czerwca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad dzisiejszej nie zgłosiła
uwag.
Przewodniczący Komisji poinformował, że 29 maja odbyła się wizja w terenie
wzdłuż rzeki Bierawki, w której wzięli udział także przedstawiciele Regionalnej
Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Naczelnik ZKO wyjaśnił,
iż otrzymaliśmy już odpowiedź na nasze pismo wystosowane po
przeprowadzonej wizji. Z pisma jesteśmy zadowolenia, od ul. Majątkowej w Bełku
aż do autostrady ma być wykonane czyszczenie rzeki Bierawki z gałęzi
i powalonych drzew oraz udrożnienie koryta. Natomiast przywrócenie byłego
koryta rzeki na odcinku ok 400 m ma zostać ujęte w budżecie Dyrekcji na
przyszły rok. Będziemy w tej sprawie monitować w miesiącu wrześniu.
Następnie omówił przebieg procedury dofinansowania do ekologicznych źródeł
ciepła. Wpłynęło ponad 200 wniosków. Obecnie podpisano 12 umów.
Podziękował za dodatkową kwotę w wysokości ponad 540 tys. zł na wymianę
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8)

źródeł ciepła. Będziemy mogli zrealizować 147 wniosków.
Naczelnik Wydziału MiG poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy
o wycince drzew, przygotowano odpowiednią informację dla mieszkańców, którą
zamieszczono na stronie internetowej urzędu.
W sprawie likwidacji barszczu sosnowskiego wystosowano pismo do Agencji
Rolnej, która ma zobowiązać dzierżawcę do oczyszczenia terenu.
Naczelnik Wydziału GO przedstawiła informacje dot. wyjazdu na Komart,
zorganizowanego dla mieszkańców gminy. Następnie omówiła sprawy związane
z gospodarką odpadami komunalnymi na naszym terenie. Najprawdopodobniej
umowa z Komartem skończy się za rok o tym czasie, czyli o rok wcześniej niż
zakładano. Nie wiadomo czy będzie wiązało się to z podwyżką stawek za odbiór
odpadów.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik dopowiedział, że w ubiegłym miesiącu
pobiliśmy rekord – zebraliśmy 2100 ton. Zaczynaliśmy od 1600 ton. To wszystko
są koszty. Różnica odpadów przypadająca na mieszkańca Knurowa,
a mieszkańca Czerwionki-Leszczyn to jest 170 kg. 300 kg w Knurowie,
470 kg u nas.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 czerwca br.
W posiedzeniu Komisji brał udział Burmistrz Wiesław Janiszewski,
Z-ca Burmistrza Andrzej Raduner i Skarbnik Zbigniew Wojtyło.
Skarbnik Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2) uchwałę do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) stawki dla ZGM.
Po czym odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji.
Burmistrz GiM omówił wydatki na takie zadania jak: dofinansowanie
do ekologicznych źródeł ciepła, dostosowanie budynku urzędu do przepisów
p.poż., dostosowanie przedszkoli do otwarcia dodatkowych oddziałów, zakup
pojazdu dla szpitala w Rybniku oraz budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia
w Przegędzy.
Skarbnik GiM omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz
informację o stanie mienia GiM Czerwionka-Leszczyny. Dokumenty te były
szczegółowo omawiane na Komisji Rewizyjnej, a radni mieli dużo czasu, aby się
z nimi zapoznać. Uwag do sprawozdań nie zgłoszono. Podziękował
za szczegółowo przygotowane sprawozdania.
W sprawach bieżących poruszono temat dot. zawarcia na czas nieoznaczony
kolejnych umów najmu części nieruchomości gminnych Zakładom Opieki
Zdrowotnej.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Przewodniczący RM przedstawił informacje o pracach grupy radnych, którzy
zostali zgłoszeni do przeprowadzenia spraw związanych z przygotowaniem
uchwał dot. zmian nazw ulic, wynikających z ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego systemu totalitarnego. Do grupy tej zostali wyznaczeni
następujący radni: Szyp Stefania, Binda Janina, Szejka Jolanta, Procek Antoni,
Wolny Grzegorz, Pala Jan, Stokłosa Michał, Salamon Leszek, Sola Artur oraz
Bernard Strzoda. Na spotkaniu po ostatniej sesji, z grupy tej zostały wyłonione

5

trzy zespoły do przeprowadzenia konsultacji w Czuchowie i Czerwionce.
Konsultacje społeczne w tych dwóch dzielnicach odbyły się 7 czerwca.
W Czuchowie odnośnie nazwy ul. H. Sawickiej mieszkańcy opowiedzieli się
za zmianą nazwy na ul. Spokojną, do ul. Gen. Zawadzkiego – na Pocztową. Rada
Dzielnicy podkreśliła, iż nazwy ulic powinny być ponadczasowe i niezależne
od nastrojów społecznych. W Czerwionce mieszkańcy podczas konsultacji
opowiedzieli się za pozostawieniem nazwy ulicy Kruczkowskiego, z tym,
że proponowali aby zmienić imię z Leona na Jacka. Jacek Kruczkowski jest
reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym. Mieszkańcy sugerowali się tym,
że przy takiej zmianie nie byłoby potrzeby wymiany dokumentów. Jednak
po analizie stwierdzono, że mieszkańcy by tego postępowania nie uniknęli.
Ponadto byłaby tu potrzebna zgoda pana Jacka Kruczkowskiego, ze względu na
to, że jest to osoba jeszcze żyjąca. W związku z tym mieszkańcy opowiedzieli się
za ulicą Miejską. Protokoły z konsultacji w załączeniu.
Przewodniczący RM zaproponował, aby ze względu na to, że projekty uchwał
nie zostały poddane konsultacjom z organizacjami pożytku publicznego, Rada
ostatecznie uściśliła stanowisko, co do proponowanych nazw ulic i przegłosowała
te propozycje, aby do konsultacji szły projekty uchwał z konkretnymi nazwami.
Mecenas Paweł Piotrowicz wyjaśnił, że z uwagi na brak konsultacji
przeprowadzonych zgodnie z ustawą o wolontariacie, Rada podejmuje dziś tylko
wniosek, jak te projekty uchwał mają wyglądać, po to, aby uniknąć na następnej
sesji, konieczności ponownego konsultowania, gdyby pojawiła się inna
propozycja niż w przygotowanym projekcie uchwały. Traktujemy to jako wniosek
Rady i tutaj nie ma wymogu jakiejś bezwzględnej większości głosów. Ta nazwa,
która dostanie więcej głosów – taki projekt uchwały zostanie przygotowany
na kolejną sesję.
W przypadku ul. Sawickiej proponowane nazwy to ul. Spokojna
ul. I. Sendlerowej.
Wynik głosowania:
ul. Spokojna
– 10 głosów
ul. I. Sendlerowej – 5 głosów

oraz

W przypadku ul. Kruczkowskiego proponowane nazwy tu ul. Miejska oraz
ul. Księdza Feliksa Hanuska.
Wyniki głosowania:
ul. Miejska
– 7 głosów
ul. Ks. Feliksa Hanuska – 9 głosów
W przypadku ul. Gen. Zawadzkiego padła tylko jedna propozycja – ul. Pocztowa.
Przewodniczący RM poprosił o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji
i wycofanie trzech projektów uchwal dot. zmian nazw ulic.
Projekty uchwał w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na
„Pocztowa”, zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna” oraz zmiany nazwy
ulicy „Kruczkowskiego” na „Miejska” zostały wycofane z porządku obrad
jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
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Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) pismo Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku
sesji dodatkowych projektów uchwał,
2) sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie
zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego w dzielnicy Czerwionce,
3) sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie
zmiany nazw ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej w dzielnicy Czuchów,
4) sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
5) sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów
uchwał w sprawie:
 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach,
 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
6) odpowiedzi na apel Rady Miejskiej dot. podjęcia działań mających na celu
poprawę jakości powietrza w Polsce,
7) podziękowania Ks. Proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Palowicach
za przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszego etapu prac remontowych
dachu zabytkowego kościoła parafialnego.
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Ad.7
Zapoznanie się z:
1) Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że wykonanie budżetu
to nasza wspólna praca. Wysoka Rada budżet uchwala, do wykonania
Burmistrzowi. Na to, co dzieje się na przestrzeni całego roku budżetowego,
na każdą jego zmianę, trzeba zgody Wysokiej Rady. Przy opracowywaniu
budżetu i jego realizacji ważne jest to, na ile wykonawca tego budżetu może
liczyć na zrozumienie Rady. Często nachodzą tu na siebie dwie relacje, czyli
zapisy budżetu i szara rzeczywistość, która pokazuje czy na wszystkie zadania
ujęte w budżecie znajdą się środki finansowe. Na przestrzeni lat wiemy,
że największą zmorą naszego budżetu jest jego zadłużenie. Na szczęście
od dłuższego czasu realizujemy dyscyplinę finansową i deficyt spada. Mamy
coraz lepszy budżet. Jednak w dalszy ciągu jest to budżet naszych możliwości,
a nie potrzeb. Ale jest to budżet bezpieczny. Marzeniem jest, aby procentowe
zadłużenie gminy spadło do poziomu jednocyfrowego. Jednak najważniejsze jest
to, że ciągle spada i jest to nasz wspólny sukces.
Następie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok.
2) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił sprawozdanie finansowe Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016. Bilans z wykonania budżetu Gminy
zamyka się sumą bilansu w kwocie 18 368 601,81 zł., w tym środki pieniężne na
koniec roku to 14 269 693,20 zł. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego - suma bilansu to 237 516 610,12 zł, w tym aktywa trwałe
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to 194 052 943,73 zł i fundusz tj. 200 427 726,61 zł. Łączny rachunek zysków
i strat - zamknął się on z zyskiem netto w kwocie 17 808 212,58 zł. Łączne
zestawienie zmian w funduszu jednostki wynosi na koniec roku budżetowego
200 427 726,61 zł.
3) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił informację o stanie mienia Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poinformował, że stan mienia na dzień
31 grudnia 2016 roku wynosi 4 098 393 metry kwadratowe powierzchni gruntów
ogółem.
4) Przewodniczący RM Bernard Strzoda odczytał Uchwałę Nr 4200/V/63/2017
z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz
z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Pala przedstawił Uchwałę Komisji
Rewizyjnej z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu
wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok wraz
z opinią, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący RM przedstawił Uchwałę Nr 4200/V/95/2017 z dnia
23 maja 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający
RIO wydał opinię pozytywną.
Ad. 8
Dyskusja
Radny Bogdan Knopik – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział,
że temat budżetu przed sesją absolutoryjną został szczegółowo omówiony, radni
zapoznali się ze wszystkimi materiałami dot. absolutorium. Wszystkie kwestie zostały
wyjaśnione na Komisji Budżetu i nie było tu żadnych zastrzeżeń. Dyskusja
zakończyła się pozytywnie.
Przewodniczący RM podziękował za bardzo dobrą współpracę odnośnie
formułowania zadań, które są realizowane przez naszą gminę. Jak również
za wsłuchiwanie się we wnioski, które są wypracowywane przez Komisje branżowe
Rady Miejskiej i wprowadzanie tych wniosków do realizacji w ramach budżetu.
Współpraca pomiędzy organem uchwałodawczym, a organem wykonawczym naszej
gminy przebiega z bardzo dużym zrozumieniem.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za rok 2016.
Uchwała Nr XXXVII/409/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny za rok 2016, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”- głosowało
18 radnych.
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Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2016.
Uchwała Nr XXXVII/410/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016, została przyjęta jednogłośnie
18 głosami „za” - głosowało 18 radnych.
Burmistrz GiM podziękował i pogratulował Skarbnikowi GiM. Podziękował za to,
że możemy dziś wspólnie tym sukcesem się podzielić. Postara się nie zawieść
zaufania Rady. Powiedział, że trudniej jest wtedy, gdy ma się poczucie obowiązku
zapewnienia, w miarę możliwości, potrzeby każdego. Kadencja trwa cztery lata i to,
czego nie uda się zrobić w danej miejscowości w jednym roku, musimy zrobić
w kolejnym.
Ad.11
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 2016, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/411/17 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 XXXVII/412/17 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 zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017
rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/413/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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.
4) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rybniku, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXVII/414/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Rybniku, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/415/17 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/416/17 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” głosowało 18 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk
samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony
samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/417/16 w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk
samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności
terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności, została przyjęta przy
14 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących” - głosowało 18 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/418/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
nieoznaczony kolejnych umów najmu części nieruchomości oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tychże umów, została przyjęta 17 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 18 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie
zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXVII/419/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
nieoznaczony kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oraz
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
10) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umów najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/420/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umów najmu, została przyjęta przy 16 głosach „za”
i 2 głosach „wstrzymujących” - głosowało 18 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na dogach wojewódzkich,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/421/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na dogach wojewódzkich, została
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/422/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
18 głosach „za” – głosowało 18 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/423/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, została przyjęta
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/424/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało
18 radnych.

Ad. 12
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 20.05.2017 r. do 19.06.2017 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 13, Ad. 14
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Sołtys Sołectwa Przegędza Gabriel Breguła podziękował Dyrektorowi ZGM
za przeprowadzenie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku
Zdrowia w Przegędzy.
Przewodniczący RM poinformował, że w ostatnim czasie młodzi piłkarze Klubu
„Orzeł” Palowice tzw. żacy, brali udział w międzynarodowych zawodach piłkarskich
o puchar Bawarii. W zawodach tych brało udział 60 drużyn z całej Europy.
Zawodnicy z Palowic, po wygraniu 5 meczy, w grupie wiekowej U-11, przegrali
dopiero w finale i to z inną drużyną z Polski.
Radna Jolanta Szejka zapytała co z remontem drogi DW 925
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że droga 925 znalazła się na
liście rezerwowej do dofinansowania. Jednak to o niczym nie przesądza. ZDW na
ocenę Komisji ekspertów złożył w terminie zażalenie, więc ocena będzie powtórzona.
Zauważyliśmy, że pewne elementy, które powinny podnieść punktację tej drogi,
przez ekspertów nie zostały zauważone. M.in. to, że jest to droga, która chyba jako
jedyna w Polsce, łączy ze sobą dwie autostrady i jedną drogę ekspresową.
W związku z tym znajduje się w dwóch korytarzach transeuropejskich sieci TNT.
Za to powinny być bardzo istotne punkty. Za co punktów ujęto – preferuje się w tej
perspektywie budowę dróg nowych, a nie przebudowę. Jest on jednak przekonany
o tym, że ta punktacja zostanie zmieniona. Jednak gdyby nie udało się tej drogi
zrealizować w pełnym zakresie, czyli od Rybnika do Rudy Śląskiej, to ustalił
z Zarządem Województwa i z ZDW, że spróbujemy wyciąć z tego dużego projektu
fragment między Rybnikiem a Orzeszem i wtedy byłoby to robione z budżetu
województwa. Sytuacja jest umiarkowanie optymistyczna.
Poinformował, że rozmawiał z Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i padło
pytanie ze strony kierownika projektu, czy bylibyśmy chętni, żeby w przyszły roku
wojewódzkie otwarcie Industriady odbyło się u nas. Jest to duży powód do dumy bo
oznacza to, że to co robimy znajduje uznanie na zewnątrz.
Radny Ryszard Jonderko w imieniu Wspólnoty Śląskiej Ciosek i MOK zaprosił na
festyn śląski w Przegędzy, który odbędzie się w najbliższą niedzielę na boisku
o godz. 16tej.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zaprosił
wszystkich na jutrzejszy festyn w Czuchowie.
Ad. 15
Przewodniczący RM poinformował, że następna sesja odbędzie się 25 sierpnia.
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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