Protokół Nr XXXVIII/17
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 28 lipca 2017 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXVIII
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się
w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę 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 15 radnych, nieobecni
byli randa Janina Binda, radny Grzegorz Płonka, radny Artur Sola, radny Michał
Stokłosa, radny Józef Szczekała oraz radna Izabela Tesluk.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że w ostatnim czasie odbyło się posiedzenie doraźnej
Komisji statutowej, na którym Komisja wybrała swojego Przewodniczącego.
Obowiązkiem Rady jest zatwierdzenie tego wyboru, dlatego poprosił wnioskodawcę
zwołania sesji - Pana Burmistrza o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany
w porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.
Burmistrz GiM wyraził zgodę.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji
Statutowej został wprowadzony do porządku obrad sesji jednogłośnie 14 głosami
„za” – głosowało 14 radnych.
Poprosił także, aby procedowanie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
przenieść na początek punktu 2 z ppkt.4 na ppkt.1 – proponowana zmiana
w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie 14 głosami - „ za” głosowało
14 radnych
Następnie poprosił o dokonanie autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, zgodnie
z otrzymaną nową wersją projektu.
Burmistrz GiM podziękował za dzisiejsza obecność na sesji nadzwyczajnej, gdyż
okoliczności z procedowanym tematem są nadzwyczajne. Dotyczą one
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na terenie naszej
gminy. Praca nad programem trwała bardzo długo, a wszystkie procedury niezbędne
do pojęcia dzisiejsze uchwały zakończyły się w ostatnim czasie i możemy dziś podjąć
tą uchwałę zgodnie z prawem.
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Ad. 2
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku, dr Krzysztof Wrana
przedstawił prezentację multimedialną, dzięki której omówił podstawowe
założenia programu. Podziękował wszystkim radnym za pracę nad tym
Programem i dużą życzliwość, Dyrektor OPS za bardzo duży udział OPS
w procesie przygotowania programu, Naczelnikowi Wydziału PFZ za siłę
spokoju podczas trudnych chwil np. podczas konsultacji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVIII/425/17 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku, została
przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” - głosowało 15 radnych.
Burmistrz GiM podziękował doktorowi za to, że wyartykułował duży udział naszych
pracowników w tym przedsięwzięciu. On sam podziękował im za zaangażowanie
i cierpliwość i fachowość.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, Skarbnik GiM powiedział, że zmiany
w budżecie wynikają przede wszystkim ze zmian w zakresie
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, ze względy na to,
że zmienił się harmonogram w zakresie oraz dochodów oraz wydatków.
Omówił także pozostałe zmiany dot. wydatków i dochodów.
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVIII/426/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach
„za” - głosowało 15 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Skarbnik GiM wyjaśnił, że zmiany
przede wszystkim dot. wszystkich naszych zadań inwestycyjnych w zakresie
termomodernizacji, ale pojawia się także nowe zadanie, czyli rewitalizacja
społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego
otoczenia w Leszczynach. Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie
walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych – jest to zadanie związane
ze złożeniem wniosku. Kwota ogólna to ponad 7 mln 974 tys. zł, w rozbicie na
poszczególne lata, w których planowane jest do realizacji.
Radny Ryszard Jonderko zapytał czemu w tym roku na termomodernizację
budynku w Przegędzy jest przeznaczone tylko 150 tys. zł.
Naczelnik Wydziału IiR Grzegorz Kowalski powiedział, że w tym roku
zaczniemy 4 obiekty – w Przegędzy, Czuchowie, Dębieńsku i Palowicach. Nie
jesteśmy w stanie w tym roku więcej środków na tych obiektach przerobić.
zrobić więcej. Plan jest taki żeby w miesiącu sierpniu ogłosić na te budynki
przetargi, w związku z tym pierwsze remonty powinny się rozpocząć
w październiku, a jest to już niestety okres jesienny. Z kolei przyszły rok
będzie bardzo poważny jeśli chodzi o wydatki, bo musimy do roku każdy
z obiektów skończyć.
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Radny Ryszard Jonderko czy będzie jedna firma wyłoniona czy trzy.
Naczelnik Wydziału IiR odpowiedział, że na każdy obiekt musimy zrobić
osobny przetarg. Tak nam nakazuje ustawa prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr XXXVIII/427/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy
15 głosach „za” – głosowało 15 radnych.
4) 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,
skarbnik GiM wyjaśnił, że zmiany związane są z wyburzeniem dwóch
budynków gospodarczych w Stanowicach.
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy stawki zwiększono czy zmniejszono.
Skarbnik GiM wyjaśnił, że nieznacznie zwiększono, całość dotacji
zwiększono o 30 tys. zł. i stawki są o tą kwotę skalkulowane.
Uchwała Nr XXXVIII/428/17 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 15 głosach „za” - głosowało 15 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7
w Czerwionce-Leszczynach, Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok
wyjaśniła, że uchwała ta wynika z ustawy Prawo oświatowe. Zapisy tej ustawy
stanowią o tym, że organ prowadzący jednostkę, podczas zakładania szkoły
jest zobligowany do nadania jej statutu. Uchwałę, która stanowi akt
założycielski SP Nr 7 Rada podjęła w marcu. Szkoła ta jest jednostką
tworzoną od podstaw i należy nadać jej statut. Z związku z reorganizacją
szkół, pozostałe szkoły będą musiały także dostosować statuty do zapisów
prawa oświatowego. Kompetencje do tego posiadają Rady Pedagogiczne
w tych szkołach i są one zobowiązane zrobić to do końca listopada.
Po podjęciu uchwały treść tego statutu będzie przekazana Kuratorowi
Oświaty. Statut ten został tez uzgodniony z dyrektorem szkoły.
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVIII/429/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 15 głosach „za” głosowało 15 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej
Komisji Statutowej, którym został radny Waldemar Mitura.
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVIII/430/17 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej
Komisji Statutowej, została 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało
15 radnych.
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Ad. 3
Przewodniczący RM poinformował, że następna sesja odbędzie się 25 sierpnia.
Zaprosił wszystkich na dożynki powiatowo-gminne, które odbędą się 27 sierpnia
w Bełku i Palowicach.
Burmistrz GiM podziękował radnej Grażynie Strzeleckiej, radnemu Bogdanowi
Knopikowi i radnemu Januszowi Babczyńskiemu, jego zastępcy Andrzejowi
Raudnerowi za udział w jego spotkaniu z rodzicami uczniów szkół podstawowych
w Dębieńsku. To nie są łatwe rozmowy, pokazywanie racjonalnych przesłanek
i wskazywanie na podstawowe dobro jakim jest dziecko i uczeń. W pewnym
momencie ten racjonalizm ze strony rodzica jest mocno rozmyty. Wszystkim wydaje
się, że najważniejszą rzeczą w tej reformie jest to, e szkoła będzie blisko ucznia.
Nieważne jak ona jest wyposażona, jak jest przygotowana, jaka tam jest kadra
pedagogiczna, ważne żeby można było dziecko wysyłać blisko do szkoły. Skala tego
zjawiska jest dziś sprawdzalna, ponieważ lwia część rodziców zdecydowała się na
przeniesienie dzieci ze SP Nr 8 do nowotworzonej SP Nr 7. Nie ma szans na to żeby
na przestrzeni dwóch miesięcy przygotować tą szkołę do tego żeby była bez żadnych
barier. Pomysłodawca reformy sam wskazał, ze ro 2019 jest na to rokiem najbardziej
optymalnym, ponieważ z jednej strony następuje wygaszenie gimnazjum, z drugiej
strony stworzenie pełniej szkoły podstawowej. Zobaczymy jak ten eksperyment się
powiedzie. Trzeba jeszcze dodać, że w roku 2018 na terenie tej szkoły będzie
termomodernizacja, czyli kapitalny remont. I niestety nie można będzie tego
przeprowadzić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie będzie dzieci w szkole. Podziękował
za przedstawienie na spotkaniu racjonalnego stanowiska Rady Miejskiej, bo ono
najbardziej trafiło do rodziców. Niestety koronny argument, ze szkół ma być jak
najbliżej ucznia przeważył.
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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