Protokół Nr XXXIX/17
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 sierpnia 2017 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXXIX
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Pełnomocników
Burmistrza, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych, Panią Sekretarza,
Skarbnika, Naczelników wydziałów, Kierowników jednostek organizacyjnych,
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów oraz przedstawicieli mediów.
(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 20 radnych, nieobecna
była radna Izabeli Tesluk.
Poinformował, że 28 lipca jedna rodzina z naszej gminy straciła dom i dobytek całego
życia, poprosił aby włączyć się w pomoc tej rodzinie.
Burmistrz GiM dodał, że po ostatniej sesji miało miejsce wydarzenie w Dębieńsku,
tragedia rodziny Tomeckich. Zawalił się ich dom mieszkalny. Udało się, w miarę
możliwości, przy udziale samorządu i mieszkańców, zorganizować natychmiastową
pomoc, która pozwoliła na to, żeby rozebrać dom, który był zagrożeniem dla
sąsiadów. Dać niezbędną pomoc materialną oraz wsparcie. Nasza pomoc trafiła
do rodzin, które mieszkały w tym domu – był to dom wielopokoleniowy, była to pomoc
z obszaru OPS. Podziękował Dyrektorce OPS, Dyrektorowi ZDiSK, OSP
z Dębieńska. Na dzień dzisiejszy na tą okoliczność organizują się sami mieszkańcy,
chcą wspierać materialnie tą rodzinę. Jedna z rodzin z Dębieńska oddała klucze
do swojego domu, w którym poszkodowana rodzina mogła zamieszkać. Dziś staramy
się pomóc, żeby jak najszybciej rodzina Tomeckich swój dom.
Przypomniał także, że również na pomorzu wydarzyła się tragedia, gdzie wiele gmin
zostało dotkniętych kataklizmem, który pociągnął za sobą śmierć 6 osób. W tym
zginęły dwie harcerki z obozu harcerskiego. Na tą okoliczność skontaktowaliśmy się
z Marszałkiem woj. pomorskiego, który organizuje wszelaką pomoc dla
poszkodowanych i ta pomoc płynie z całej Polski. Jest tam sztab, który kieruje
wszystkich chętnych chcących wspomóc finansowo do poszczególnych gmin, które
najbardziej ucierpiały. Nas skierowano do Gminy Dziemiany, pow. kościelski –
parotysięczna gmina wiejska. Rozmawialiśmy z jej wójtem, który wskazał
najpilniejsze potrzeby. Chcielibyśmy, aby także od samorządu, od mieszkańców
G i M Czerwionka-Leszczyny, popłynęła tam kwota 20 tys. zł. Na tą okoliczność jest
przygotowana uchwała i jeżeli Wysoka Rada zechce ją przegłosować, to w imieniu
mieszkańców poszkodowanej gminy składa on wielkie podziękowania.
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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 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad sesji jednogłośnie 20 głosami „za” –
głosowało 20 radnych.
3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany z przeznaczeniem
na wydatki bieżące – projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad
sesji jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 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.
Wprowadzono również autopoprawkę w projekcie uchwały dot. nadania nazwy ulicy
Czynu Społecznego w sołectwie Stanowice, dokonując zmiany treści uzasadnienia
(nową treść uzasadnienia radni otrzymali).
W związku z powyższymi zmianami w porządku obrad proszę o dokonanie zmiany
numeracji w punkcie 7: projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny proszę wprowadzić jako podpunkt
nr 2, kolejne projekty proszę przenumerować, natomiast projekt w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości gruntowych proszę wprowadzić jako ostatni
podpunkt nr 14, a projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany
jako podpunkt 15.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.
Ad. 3
Protokoły z sesji zwyczajnej z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz sesji nadzwyczajnej
z dnia 28 lipca 2017 roku były wyłożone w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Protokół Nr XXXVII/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
23 czerwca 2017 r. został przyjęty 19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” głosowało 20 radnych.
Protokół Nr XXXVIII/17 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w dniu 28 lipca 2017 r. został przyjęty 16 głosami „za” i 4 głosami
„wstrzymującymi” - głosowało 20 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 23 czerwca 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 23 sierpnia br.
Po omówieniu materiałów na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, krótko
podsumowaliśmy pracę Komisji w I półroczu 2017 r. Przeprowadziliśmy
procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 2016 r., zakończoną
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podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi. Dwie kontrole w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych
podmiotach realizujących zadania gminy w oparciu o umowę dotacji. Siedem
posiedzeń Komisji Rewizyjnej, w trakcie których zespoły kontrolne przedstawiły
Komisji wyniki kontroli. Całość materiałów i dokumentacji związana z pracą
Komisji, obejmująca protokoły z posiedzeń Komisji i uchwały podjęte przez
Komisję, znajduje się w Biurze Rady.
W miesiącu wrześniu przeprowadzimy kolejna kontrolę, tym razem w SP
w Książenicach.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
21 sierpnia br.
Zapoznano się z Raportem o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 - 2020.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono
uwag.
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami:
 na temat przygotowań do dożynek powiatowych, które odbędą się
w najbliższą niedzielę,
 o realizowanych projektach na osiedlu Familoki,
 o Narodowym Czytaniu „Wesela” S. Wyspiańskiego - 4 września w CKE,
 akcji Dziennika Zachodniego pod patronatem Marszałka Województwa –
wybory Sołtysa i Sołectwa Roku 2017.
Poruszono kwestie dotyczące funduszu obywatelskiego.
Komisja poparła pomysł, aby w ramach inicjatywy lokalnej pomyśleć o budowie
tężni umiejscowionej w Parku im. P. Furgoła.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący
Komisji radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie odbyło się
22 sierpnia br.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono
uwag.
W sprawach bieżących Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
informację o działaniach Ośrodka w związku z nowym okresem zasiłkowym
2017/2018. Obecnie zrównano wszystkie okresy zasiłkowe i wnioski
na świadczenia 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne
można składać w jednym terminie. OPS uruchomił dwa punkty składania
wniosków w Leszczynach w Gimnazjum nr 2 i w Czerwionce w CKE.
Ustalono, że na jedno z kolejnych posiedzeń zaproszona zostanie Dyrektor
NZOZ Medipoz w celu przedstawienia oferty proponowanej przez ten NZOZ.
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała o konferencji, która odbędzie
się 14 września, a dotyczyć będzie zagrożeń dzieci i młodzieży
we współczesnym świecie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 sierpnia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali dwie uchwały dot. oświaty.
Poinformowano o sporządzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli
aneksach nr 1 do projektów organizacyjnych oraz o procedurze zatwierdzania
organizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Wydział Edukacji.
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Przekazano informacje o przeprowadzonych w okresie wakacyjnym remontach
w placówkach oświatowych.
Członkowie Komisji złożyli wniosek o przeprowadzenie objazdu boisk
przyszkolnych, w celu określenia aktualnych potrzeb remontowych
i inwestycyjnych.
Zostały omówione imprezy i wydarzenia zorganizowane przez MOK, MOSiR
i Bibliotekę Publiczną.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Wiceprzewodniczący Komisji radny Janusz Babczyński poinformował,
że posiedzenie odbyło się 21 sierpnia br.
Zapoznano się z Raportem o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 - 2020.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad
dzisiejszej sesji. Do pozostałych projektów uchwał nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zasygnalizowano problem powstawania, na mocy
przyjmowanych nowych planów zagospodarowania przestrzennego, nowych
dróg na których utrzymanie potrzebne są dodatkowe środki.
Poruszono również temat odwodnienia terenów prywatnych realizowany przez
Spółkę Wodną.
Komisja podjęła wniosek, aby przygotować projekt, a następnie wykonać
utwardzenie terenu za ośrodkiem zdrowia w Przegędzy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 22 sierpnia 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.
Przedstawiono informację o pracach Zespołu ds. Monitoringu – przygotowywana
jest ankieta dla mieszkańców dotycząca bezpieczeństwa. Ankieta będzie
rozprowadzana w miesiącu październiku.
Komisja podjęła wniosek o uwzględnienie w budżecie 2018 roku środków na
dodatkowe 2 etaty w Straży Miejskiej, w celu poprawy organizacji efektywności
pracy oraz w przyszłości do obsługi monitoringu.
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie zmian nazw ulic.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących poruszono kwestie dotyczące dewastacji mienia.
Dyrektor ZGM przedstawił problem dotyczący składowania odpadów na terenie
osiedli komunalnych, głównie chodzi o dewastację śmietników oraz składowanie
wszelkich odpadów – gruzu, mebli itp.
Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszony zostanie Wicestarosta
w celu omówienia tematu stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że Komisja odbyła 3 posiedzenia: 28 lipca, 8 sierpnia i 21 sierpnia.
Posiedzenia 28 lipca i 8 sierpnia dotyczyły zmian do uchwały w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków
budżetu gminy. Ponadto na Komisji 28 lipca omówiono temat związany
ze zamianami planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
górniczego „Dębieńsko 1” etap 2. Tu omówiono temat zalesionych obszarów
skarp i nasypów odpadów wydobywczych rejonu ulic Markwioka i Chodniki
w Dębieńsku Starym. Członkowie Komisji przychylili się do prośby mieszkańców
o pozostawienie terenów zalesionych skarpy wzdłuż w/w ulic.
21 sierpnia Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku
obrad dzisiejszej sesji. Do projektów uchwał nie zgłoszono uwag.
Zapoznano się również z Raportem o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 - 2020.
Na posiedzeniach przedstawiono sprawozdanie z realizacji wniosków o dotacje
dla osób fizycznych do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł
ciepła. Na dzień posiedzenia Komisji zarejestrowano 257 wniosków,
przygotowano 124 umowy, 4 przekazano do wypłaty. Środki zapisane w budżecie
na ten rok pozwolą na zrealizowanie 143 wniosków.
Omówiono temat związany z przygotowaniem do Dożynek Powiatowych
organizowanych na terenie naszej gminy.
Zapoznano się również i informacją na temat gospodarki odpadami, które
przedstawiła Naczelnik Wydziału, pani Elżbieta Student.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 sierpnia 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.
Następnie odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących poruszono temat inicjatyw lokalnych, termin składania
wniosków mija 30 września br. Proponowano zwiększenie środków na ten cel.
Proponowano również aby rozważyć możliwość budowy tężni zlokalizowanej
w parku w Czerwionce tzw. „grzyb”.
Burmistrz GiM omówił temat związany z planowaną w przyszłym roku likwidacją
Koksowni Dębieńsko.
Komisja przegłosowała wniosek o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
spółki Polski Koks w celu przedstawienia informacji jak ta likwidacja
ma przebiegać.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) 3 wnioski Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał dot.
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
 udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany.
2) sprawozdania Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał
w sprawie:
 zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztową”,
 zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojną”,
 zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego” na „Księdza Feliksa Hanuska”,
 nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice,
 zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”,
 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr 35/393/17
z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008),
3) do wiadomości pismo mieszkańców ul. Żorskiej dot. proponowanych zmian
w opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego,
4) wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska w sprawie podjętego przez Radę apelu
dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę jakości
powietrza w Polsce.
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Ad.7
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 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/431/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach
„za” - głosowało 20 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/432/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” – głosowało 20 radnych.
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3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego”
na „Pocztową”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/433/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego”
na „Pocztową”, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało
20 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojną”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/434/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojną”,
została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego”
na „Księdza Hanuska”, Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy w nazwie
będzie samo nazwisko, czy zostanie dodane także imię księdza.
Mecenas Aleksander Żukowski powiedział, że nie bez racji jest pomysł,
żeby to imię się tam znalazło. Ale do konsultacji został skierowany projekt
nazwy Księdza Hanuska. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że od
jakiegoś czasu jest taka praktyka w gminie, że te nazwy, które mają
za patrona osobę fizyczną, nie zawierają tego imienia. Można by było wrócić
do pełnego imienia i nazwiska, ale odpowiednio w całej gminie te nazwy
musiały by brzmieć jednakowo. Ponieważ został skonsultowany projekt nazwy
Księdza Hanuska, nie da się dzisiaj zgodnie z prawem, w drodze
autopoprawki, wprowadzić imię Feliksa. To spowodowałoby, że uchwała
w wersji uchwalanej różniłaby się od wersji skonsultowanej. W wyniku
konsultacji nikt nie wniósł uwag do tej uchwały. Dlatego też spełniamy
wszelkie wymogi formalne, aby przegłosować tą uchwałę w tej wersji.
Na dzień dzisiejszy mamy 4 rozwiązania:
 zostanie przegłosowana nazwa w takim brzmieniu w jakim została
skonsultowana i taka zacznie obowiązywać.
 Rada może rozważyć przegłosowanie negatywne tej uchwały i jej nie
przyjąć. Wtedy być może wojewoda ureguluje ten problem inaczej.
 trzecie rozwiązanie jest takie, że gdyby dzisiaj przegłosować poprawkę
do tego projektu, to rodziłoby to obowiązek ponowienia konsultacji
w nowym brzmieniu. Wtedy nie zmieścimy się w terminie do końca
sierpnia, wynikającym z ustawy, aby nazwę zmienić. Wojewoda ma trzy
miesiące, żeby zarządzeniem wprowadzić nową nazwę. Pytanie czy
wojewoda będzie negował uchwałę, która będzie podjęta w pełnym
brzmieniu, po kolejnych konsultacjach, ale zostanie podjęta miesiąc
później. Wydaje się, że raczej nie.
 czwarte rozwiązanie, które jest możliwe, to można przegłosować
tą nazwę, która została skonsultowana dzisiaj, ona wejdzie w życie
i Rada Miejska wykona obowiązek ustawowy. A na kolejnej sesji,
w normalnym trybie można tą nazwę zmienić.
Burmistrz GiM poprosił Wysoką Radę o przyjęcie dzisiaj takiego projektu
uchwały, który będzie w pewnym sensie sprawdzał, czy istotą jest to,
że przychyliliśmy się do wniosku o zmianę. Jeżeli to jest istotą, to wojewoda
nie zakwestionuje tego projektu, a jeżeli będzie inaczej, to będziemy wtedy
ponownie procedować. Dziś być może nie ma problemu jeżeli chodzi
o Księdza Hanuska, bo jest jeden. Imię jest tu niepotrzebne, ponieważ
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wszyscy będą kojarzyć tą ulicę z Księdzem Feliksem Hanuskiem. Natomiast
mamy przykłady, gdzie jest wielość nazwisk i wtedy imię jest potrzebne.
Na dziś wprowadźmy uchwałę taką, jaka jest przygotowana.
Radny Ryszard Jonderko zaproponował, aby przyjąć dziś tą uchwałę,
ale wrócić do tematu i omówić cykl zmian – dopisania imion do nazwisk
w nazwach ulic.
Pełnomocnik ds. PRiG zapytał czy można by było przyjąć dziś nazwę
w takim okrojonym brzmieniu, a na ulicy zawisła by tabliczka, która miałaby
nazwę Feliksa Hanuska.
Mecenas Aleksander Żukowski powiedział, że on tego nie będzie sprawdzał,
że on się zajmuje opiniowaniem uchwał. Uchwała powinna być zgodna
z wersja skonsultowaną.
Uchwała Nr XXXIX/435/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego”
na „Księdza Hanuska”, została przyjęta przy 18 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym” - głosowało 20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego”
w sołectwie Stanowice, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/43617 w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego”
w sołectwie Stanowice, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” głosowało 20 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/437/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”,
została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
8) Do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych
na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008),
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/438/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008), została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach
„za” - głosowało 20 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXIX/439/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym
i Dębieńsku Wielkim, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/440/17 w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i Dębieńsku
Wielkim, została przyjęta przy 19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” - głosowało
20 radnych.
11) Do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/441/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji
wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” głosowało 20 radnych.
12) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/442/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” – głosowało 20 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/443/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/444/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało
20 radnych.
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15) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIX/445/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dziemiany z przeznaczeniem na wydatki bieżące, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
Ad.8
Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2014 - 2020.
Przewodniczący RM przypomniał, że Raport został przedstawiony w formie
prezentacji na posiedzeniach Komisji. Uwag do raportu nie zgłoszono.
Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2014 – 2020 został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało
20 radnych.
Ad. 9
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 20.06.2017 r. do 18.08.2017 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 10, Ad. 11
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Waldemar Mitura podziękował Dyrektorowi Uherkowi za postawienie ławki
przy ulicy Orzeszkowej 3.
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że od jakiegoś czasu mieszkańcy mają
wyłączoną wodę Bełkowska. Pokłady się wyczerpują, a Spółka Jastrzębska, żeby
szybko załatwić problem, wystosowała pismo do naszych wodociągów, żeby
odłączyć z poboru tej wody Bełk i Dębieńsko. Tak być nie może. Ta woda jest
uzdatniana i zdrowa dla mieszkańców. Bełk na jedną dobę wydobywa 500 m3 wody,
Dębieńsko 300 m3, a Knurów aż 4000 m3. Musimy cos zrobić, żeby nie pozbawić
mieszkańców tej wody.
Burmistrz GiM powiedział, że monitorujemy ten problem. Musimy pozbierać dane
i ustosunkować się do tego. Jeśli chodzi o Bełk, to jest to nie tylko kwestia wody,
ale także awaryjności sieci. Jak przełączono na Dziećkowice to okazało się,
że ciśnienie jest zdecydowanie większe i awaryjność jest duża. Nie możemy
pozwolić sobie na to, żeby przełączyć na Dziećkowice i tak miało by zostać,
ponieważ budowa Dziećkowic była alternatywą dla naszej wody. Będziemy walczyć
o to, żeby i dla mieszkańców Bełku i dla mieszkańców Dębieńska ta woda była.
Dodał, że w ślad za rozmową na Komisji Budżetu i Finansów dot. Koksowni, wczoraj
wysłał pismo do Prezesa Janusza Adamczyka, w którym zaproponował na spotkanie
termin wrześniowy. Jeżeli zostanie on potwierdzony wszyscy zainteresowani zostaną
o nim poinformowani. Wczoraj w Katowicach odbyło się spotkanie, pikieta, w którym
brała udział grupa mieszkańców Czuchowa oraz Stowarzyszenie Zielone Miasto.
Dziś jest duży artykuł na ten temat w gazecie Wyborczej, gdzie jest przedstawionych
dużo aspektów zdrowotnych. Jest przedstawione także nasze stanowisko.
Nie polemizujemy z tym, że koksy trują, a wiemy już, że modernizacji nie będzie,
w związku z tym w 2018 r. ma nastąpić zamknięcie Koksowni, a być może będzie
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to rok 2017. Jednak na jego biurko nie trafiło na razie żadne pismo, w którym ta
informacja byłaby potwierdzona. Było spotkanie Zarządu z załogą. Jeżeli nastąpi
likwidacja Koksowni, to chcemy żeby odbyło się to zgodnie z procedurą. Czyli żeby
było to zamknięcie i likwidacja skutków, które Koksownia pozostawia po sobie.
Druga bardzo ważna kwestia, to jest pakiet socjalny dla pracowników, wg danych
pracuje tam 120 mieszkańców naszej gminy.
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że po spotkaniu, które zorganizował w Sejmiku
z Dyrektorem Wydziału Ochrony środowiska i z przedstawicielami Stowarzyszenia,
ustalono, że Marszałek zaprosi przedstawicieli koncernu Polski Koks na spotkanie
dot. wszystkich skarg mieszkańców. Takie zaproszenie zostało do koncernu
wystosowane i niestety spotkało się z odmową. Ma nadzieję, że przybędą oni na
zaproszenie Burmistrza.
Ad. 12
Przewodniczący RM poinformował, że następna sesja odbędzie się 29 września.
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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