
1 

 

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

w dniu 29 września 2017 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XL sesji 
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła                            
się w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Panią Pełnomocnik, 
Panią Sekretarza, Skarbnika, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych, 
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 18 radnych, nieobecny 
był radny Michał Stokłosa, radny Wacława Brózda oraz radny Grzegorz Płonka.  
 
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o dokonanie 
autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2017,  

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.  
 
Ad. 2 
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.  
 
Ad. 3 
Protokół z sesji zwyczajnej z dnia 25 sierpnia 2017 roku  był wyłożony w Biurze Rady 
oraz przed sesją na sali obrad. 
Protokół Nr XXXIX/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                     
25 sierpnia 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 25 sierpnia do 28 września 2017 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Następnie Burmistrz GiM przedstawił harmonogram działań podjętych przez Urząd 
GiM, dot. budowy instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych na terenie 
Koksowni Dębieńsko,  
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09.11.2016 r. trafił do Urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach,  

18.11.2016 r.  nastąpiło wezwanie inwestora do usunięcia braków formalnych 
we  wniosku, 

30.11.2016 r.   nastąpiło  uzupełnienie braków przez inwestora, 
02.12.2016 r. wniosek do SKO w Katowicach o wyznaczenie innego organu, 

dlatego że my uznaliśmy się za stronę, w związku z tym nie 
mogliśmy robić oceny oddziaływania na środowisko. Taki stan 
rzeczy był bardzo korzystny dla gminy w dalszym procedowaniu 
tego przedsięwzięcia. Na wstępie uznaliśmy, że to 
przedsięwzięcie jest dla gminy niekorzystne i będziemy walczyć 
żeby lokalizacji tej firmy na terenie gminy  nie było. Gdybyśmy 
nie uznali się zza stronę, wtedy  inwestor  mógłby wskazać,                   
że gmina jest strona i oceny nie powinna robić,   

09.12.2016 r. postanowienie SKO w Katowicach z 06.12.2016 r.                                   
o wyznaczeniu Burmistrza Miasta Orzesze do załatwienia sprawy 

20.12.2016 r.  przesłanie akt sprawy do Orzesza, 
09.02.2017 r.  wpływ to tut. Urzędu zawiadomienia o wszczęciu postępowania 

przez Burmistrza Miasta Orzesze, 
20.02.2017 r.  opinia Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny dot. niezgodności 

przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Czyli, że nie zgadzamy się na to, żeby to 
przedsięwzięcie na terenie giny miało miejsce,   

16.03.2017 r.  wpływ pismo Burmistrza Miasta Orzesze z 10.03.2017 r.  dot. 
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i stanowiska tut. Urzędu dot. zgodności                             
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

17.03.2017 r.  odpowiedź na ww. pismo,  
20.06.2017 r.  zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze z 14.06.2017 r. 

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31.08.2017 r.,  
13.07.2017 r.  zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze z 11.07.2017 r. 

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w tym 
z postanowieniem RDOŚ w Katowicach z 04.07.2017 r., 

28.08.2017 r.  wpływ obwieszczenia Burmistrza Miasta Orzesze z 25.08.2017 r. 
o możliwości udziału społeczeństwa i składania uwag i wniosków 
w terminie do 25.09.2017 r,. 

22.09.2017 r. wpływ pismo p.o. Prezesa Zarządu JSW S.A. przedstawiające 
stanowisko Grupy JSW dot. planowanej inwestycji,  

25.09.2017 r. pismo Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny wskazujące 
ponownie na niezgodność inwestycji z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wraz z kserokopią pisma                   
z JSW S.A. 

 
To jest tyle, jeżeli chodzi o korespondencję. Ostatni akt sprawy rozgrywał się                         
na wniosek Komisji Budżetu i Finansów, która zobligowała Burmistrza                                    
do zorganizowania spotkania z wszystkimi, którzy decydują dziś o JSW. Takie 
spotkanie się odbyło. Na spotkaniu okazało się, że inwestor który się pojawił, nie 
mógł pojawić się bez zgody JSW. Dostał od JSW list intencyjny o możliwości 
lokowania swojego przedsięwzięcia na terenie Koksowni. Czyli nie prawdą jest to,                            
że JSW nie wiedziała, że chce ulokować na terenie Koksowni taki zakład.                            
Na spotkaniu z mieszkańcami w Czuchowie, my jako samorząd, zaprezentowaliśmy 
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jednoznaczne stanowisko, popierające stanowisko mieszkańców, Stowarzyszenia 
Zielone Miasto, o braku zgody na lokowanie takiego przedsięwzięcia na terenie 
gminy. Wówczas przedstawiciel JSW był mocno niezadowolony i sugerował,                        
że Burmistrz nie chce u siebie przemysłu narodowego, tylko kolejne Biedronki. 
Stanowisko to zostało również zaprezentowane przez Burmistrza 12.09.2017 r. na 
stronie internetowej UGiM. Wszystkim tym, którzy mówili głośno przeciwko tej 
inwestycji, dziękował. My od początku wiedzieliśmy czego nie chcemy. Każda próba 
lokowanie zakładu groźnego dla środowiska na terenie dzisiejszej Koksowni, której 
los będzie zakończony 4.09.2018 r,. będzie budziła sprzeciw. Niestety padły 
stwierdzenia że ktoś zamiatał sprawę pod dywan, a to nadaje się do prokuratury.  
Jeżeli chodzi o zebranie z mieszkańcami zorganizowane w Czerwionce, było to tzw. 
bicie piany. Nie jest sztuką zorganizować zebranie i napisać w ogłoszeniu,                            
że bronimy zdrowia mieszkańców, jeżeli na spotkaniu tym mówi się nieprawdę. Mówi 
się, że Burmistrz nie chciał być stroną w postępowaniu. Gdyby nie był on na tym 
zebraniu, to nikt by tego nie zweryfikował.  Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Jan 
Tokarz czy Marek Paluch mają prawo organizować zebrania, ale mają także 
obowiązek bycia na sesjach po to, żeby wiedzieć o czym się mówi i żeby 
mieszkańcom przekazywać prawdę. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy jest oprócz 
tego Przewodniczącym Rady Powiatu, i to co wypada mówić Przewodniczącemu 
Rady Dzielnicy nie wypada Przewodniczącemu Rady Powiatu. Bo on reprezentuje 
nas wszystkich.  
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski powiedział,                         
że Czuchów najbardziej był zainteresowany tym, co mogłoby powstać na terenie 
Koksowni. Burmistrz Orzesza wyznaczył proces konsultacji społecznych, który miał 
trwać 30 dni. W tym samym dniu, w którym wpłynęło pismo do tut. Urzędu, on jako 
Przewodniczący Rady Dzielnicy otrzymał w tej sprawie telefon z Wydziału ZKO                                    
oraz pocztą elektroniczną  otrzymał to pismo do ogłoszenia. Termin 30 dniowy, który 
Burmistrz Orzesza wyznaczył, został zachowany i mieliśmy 30 dni na 
poinformowanie mieszkańców, a także zaznajomienie ze sprawą. 13.09.17 r. 
zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami, a proces konsultacji kończył się                
25.09.17 r.,  więc mieliśmy jeszcze dwa tygodnie na wypracowanie stanowiska. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że nie rozumie tej sytuacji, ponieważ na 
zebraniu przedstawicieli JSW z radnymi i po odczytaniu decyzji JSW myślał,                          
że nastąpił koniec tematu. Przewodniczący Jan Tokarz miał zorganizować 
następnego dnia zebranie z mieszkańcami ale tylko po to, by przekazać im, że temat 
jest już zakończony.  
Przewodniczący RM dodał, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów został podjęty 
na posiedzeniu 23 sierpnia, więc było to wyraźne wyprzedzenie działań, które miały 
miejsce we wrześniu. Po tym wniosku, pierwsze robocze spotkanie z Prezesem JSW 
odbyło się 13.09.17 r. i po tym roboczym spotkaniu ustalono termin spotkania                    
z radnymi na 20.09.17 r. Na to spotkanie przedstawiciele JSW przynieśli już gotowe 
rozstrzygnięcia związane z dalszym funkcjonowaniem Koksowni Dębieńsko.                    
Na te rozstrzygnięcia, które były ustalone na spotkaniu roboczym, bardzo duży wpływ 
miała rola organu  wykonawczego, jak również duży był wkład Rady Miejskiej. 
Dlatego przykre jest to, jak ktoś organizuje spotkanie i w ogłoszeniu przekazuje,       
że tą sprawą interesuje się tylko dwoje radnych, a ksiądz z ambony wymienia                            
te konkretne dwa nazwiska. Należy dodać, że Przewodniczący Zarządu Dzielnicy nie 
bywa na sesjach, bo jeżeli by był na sesji 25 sierpnia, to w sprawozdaniu 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, usłyszałby, że padł wniosek                             
o spotkanie z przedstawicielami JSW. Jak widać jest to wyraźnie niedopatrzenie ze 
strony Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, którym chciał obciążyć Urząd i Radę.        
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Dodał, że zastanawia się czy po tych wszystkich zdarzeniach, nie uwzględnić                        
w uchwale dot. diet, kar finansowych za nieobecność na Komisjach i sesjach Rady 
Miejskiej, również wobec Przewodniczących Zarządów, Rad Dzielnic czy Sołtysów. 
Tak jak robi się to wobec radnych. Zaproponował, by tematem zajęła się Komisja 
Prawa, Porządku publicznego i Współpracy z Samorządami.  
Radny Waldemar Mitura powiedział, że już w maju poruszaliśmy ten temat,                       
a w sierpniu do tego wróciliśmy. A wiemy kiedy Pani poseł wysłała pismo. Więc jeżeli 
już coś robimy, to musimy to sprzedawać. I prosi żeby takie informacje ukazywały się 
w naszych mediach czy na stronie internetowej, niech mieszkańcy o tym wiedzą, 
żeby później nie było takiego nieporozumienia. 
Radny Jan Pala powiedział, że na tym zebraniu nie był, ale został tam wywołany do 
tablicy. Jednoznacznie Przewodniczący Rady Powiatu zarzucił mu, że nie interesuje 
się tą sprawą. Jest to oczywiście nieprawdą. Dzień przed tym zebraniem zapadła już 
w tej sprawie decyzja, więc nie było sensu tam iść i wysłuchiwać takich bredni.  
Przewodniczący RM, w imieniu społeczności Bełku i Palowic, podziękował 
Burmistrzowi, że kolejny raz zaufał im i powierzył zorganizowanie powiatowych 
dożynek. Podziękował także służbom gminnym, które brały czynny udział                                                                         
w przygotowaniach i pilotowały tą imprezę (MOK, MOSiR, ZDiSK, ZGM). Opinia                       
o dożynkach jest bardzo dobra. 
Radny Marek Szczech w imieniu mieszkańców Książenic podziękował za boisko 
wielofunkcyjne, które zostało wybudowane przy szkole podstawowej Co prawda 
wszystko odbyło się z lekkim poślizgiem, ale od momentu otwarcia boisko cieszy się 
sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że wykonawca poniósł 
ogromne kary z powodu opóźnienia w budowie boiska, bo aż 1200 zł dziennie.   
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,                      

że posiedzenie Komisji obyło się 27 września br.  
Na posiedzeniu zajęliśmy się omawianiem materiałów na sesję. Poinformował, 
że w dniu dzisiejszym komisja przeprowadziła kontrolę w SP w Książenicach.  

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się                       
25 września br. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, który zaopiniowała pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami: 

 na temat realizowanego projektu „Czwartkowe popołudnia na 
Familokach”, 

 3 października naszą gminę odwiedzi młodzież z Cypru, Grecji, Hiszpanii                  
i Włoch w ramach programu ERAZMUS, 

 Poinformowana o złotych medalistkach z Pragi – formacja Zyg Zag, 

 20 października odbędzie się podsumowanie projektu Zielona Wyspa 
Śląsk, 

 omówiono zadania realizowane, lub których realizacja nastąpi                                  
w najbliższym czasie finansowane z funduszy zewnętrznych, 
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 trwają zdjęcia do promocyjnego kalendarza gminy na 2018 rok, którego 
bohaterem będą Familoki, na których tle przedstawione są sceny z życia 
Ślązaków, 

 w Czerwionce odbyły się imprezy związane z Europejskim Dniem 
Dziedzictwa oraz Dzień Sąsiada, w których brały udział nie tylko osoby                 
z naszej gminy ale i spoza województwa, 

 w Centrum Informacji  Turystycznej pojawiły się nowe pamiątki: są                          
to przypinki, magnesy, ceramika, 

 zapoznano się z informacją na temat uruchomienia od października                     
4 kierunków studiów podyplomowych na terenie gminy, 

 2 października nastąpi inauguracja nowego roku Uniwersytetu III Wieku.   
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący 
Komisji radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie odbyło się                           
26 września br. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację o działaniach 
Ośrodka w związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018.  
Kierownik Działu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego                  
nr 3 w Rybniku przedstawił informację na temat funkcjonowania szpitala                           
w kontekście nowej sieci szpitali, a w szczególności Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Omówił wprowadzane zmiany m.in. zastosowanie systemu triage 
mającego na celu podział pacjentów i pomoc w pierwszej kolejności tym 
najbardziej potrzebującym. Poinformował, że izba przyjęć będzie trochę 
rozładowana, bo dotychczas planowane przyjęcia także przechodziły przez SOR, 
a w tej chwili będą odbywały się w innym pomieszczeniu.  
W imieniu Dyrektor Szpitala podziękował za pomoc ze strony gminy, w tym 
ostatnio przekazane 50 tys. zł na zakup karetki. 
Radni przekazali swoje spostrzeżenia w zakresie funkcjonowania szpitala, jak 
również te, które były zgłaszane przez mieszkańców. 
Przedstawiciel szpitala zapewnił, że dążą do usprawnienia pracy szpitala                          
i wszelkie zgłaszane sprawy są w tym pomocne. 
Od października dalej na terenie naszej gminy będą dyżury nocne i świątecznej 
opieki zdrowotnej. Podziękował Burmistrzowi za to, że o to zabiegał, gdyż groziło 
nam, że pomoc ta będzie na terenie szpitala w Rybniku. Podziękował także 
radnemu Ryszardowi Jonderko za to, że zabiega o parking przy Ośrodku 
Zdrowia w Przegędzy, który na pewno jest bardzo potrzebny, zwłaszcza, że dalej 
będą tam dyżury.  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji  radna Stefania 
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się  27 września br.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów                          
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Oraz  
pozytywnie zaopiniowali 12 uchwał przekształceniowych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, związanych  
z wdrażaniem reformy systemu edukacji. 
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Przekazano informacje o działaniach Wydziału Edukacji związanych                                  
z możliwością pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na finansowanie zadań 
oświatowych. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek przedstawił propozycje nowego lokalu dla filii 
bibliotecznej Nr 1 w Leszczynach, w związku z planowaną rewitalizacją 
zameczku. Oraz omówił realizację programu likwidacji niskiej emisji na terenie 
osiedla familoki. Planowana kwota zadania to 10 mln. zł, a przewidywana kwota 
dotacji to 85%.  
Członkowie Komisji poparli propozycję, aby filia biblioteki znalazła się                                         
w budynku przy ul. Mostowej w Leszczynach.  
Wystosowali wniosek, aby zabezpieczyć środki w budżecie na rok 2018 na ten 
cel oraz wystosowali wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na regulację 
płac dla pracowników samorządowych. 
Zostały omówione imprezy i wydarzenia zorganizowane przez MOK, MOSiR    
oraz Bibliotekę Publiczną. 
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że ZNP o/Czerwionka-Leszczyny 
wspólnie z organem prowadzącym, uruchomił studia podyplomowe na naszym 
terenie na 4 kierunkach. Oligofrenopedagogika i autyzm – wykłady będą w CKE,  
doradztwo zawodowe i zarządzanie – będą to studia on-line, studenci będą 
spotykać się w CKE tylko na egzaminy i ewentualnie jak wyniknie potrzeba 
spotkania z wykładowcami. Studia te, w stosunku do cen na rynku, są o ponad 
tysiąc zł tańsze.  Nasi nauczyciele zapisują się, dokształcają się z  myślą o tym, 
żeby w 2019 roku uzupełniać godziny właśnie w tych kierunkach. Będzie                          
w ramówkach więcej godzin po takim wykształceniu i będziemy mogli 
wykorzystać to w 2019 r. żeby nie doszło do zwolnień.   
Jako Prezes ZNP podziękowała organowi prowadzącemu za to, że żaden 
pracownik nie został zwolniony. Ani nauczyciel, ani pracownik administracji czy 
obsługi, jest to wielki sukces.  
Zaprosiła serdecznie na inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się                         
20 października o godz. 12tej w CKE.  
Dodała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty wystąpiła z wnioskiem o podwyżki 
dla pracowników oświaty, dla pracowników samorządowych. Prosi, aby 
zabezpieczyć na to środki w budżecie. Przed tym nie uciekniemy, jest nowe 
rozporządzenie do ustawy o pracownikach samorządowych i musimy to zrobić, 
bo jesteśmy w najniższych grupach.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Janusz Babczyński poinformował,                          
że posiedzenie odbyło się 25 września br.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad 
dzisiejszej sesji, do których nie zgłosiła uwag. 
W sprawach bieżących omówiono takie tematy jak remont sołtysówki                              
w Dębieńsku, utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy, remont 
drogi DW 925, remonty dróg i chodników, ostatni etap odwodnienia                                
ul. Powstańców i Dworcowej  w Przegędzy. 
Poruszono także temat dot. spotkania z Zarządem JSW Koks w sprawie  budowy 
instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych. Radni dowiedzieli się jaki 
był harmonogram podejmowanych przez Burmistrza działań i jakie były ich 
efekty. Wyjaśniono, że zarzut opieszałości czy nie podejmowania działań,                      
w tym wypadku jest bezzasadny.  
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył problem mieszkańców, którzy mają kłopoty                     
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z dojazdem do kupionej działki, na której mają już zezwolenie na budowę.  
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że na dziś nie ma możliwości zakup działki bez 
możliwości dojazdu, poza tym kupujący przed zakupem powinni rozeznać                      
jak sprawa w tym zakresie wygląda. 
Komisja podjęła dwa wnioski: 
1) o zwiększenie środków finansowych dla ZDiSK w budżecie na 2018 r., 

przynajmniej do poziomu budżetu z 2016 r. t. j. do kwoty ok 3 mln zł na 
inwestycje i ok 1 mln. zł na remonty. Powyższe kwoty pozwolą na realizację 
najpilniejszych zadań. 

2) o utrzymanie poziomu nakładów środków finansowych na płace w ZDiSK, 
zwiększając je stosownie o  poziom inflacji w 2017 r. oraz o % wzrostu 
planowanej płacy minimalnej w 2018 r. 

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 26 września 2017 r.  
Do projektów uchwał zawartych  w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
Zapoznano się z informacją Z-cy Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                       
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynach.  
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska. 
Z udziałem W-ce Starosty omówiono temat dotyczący stanu bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.     
Omówiono  temat przebudowy skrzyżowań ulic Ligonia - Ks. Pojdy i ulic Armii 
Krajowej -  Ks. Pojdy oraz drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic wyzwolenia – 
Armii Krajowej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zgłaszano 
również potrzebę wykonania łącznika do mostu w Leszczynach.  
Wicestarosta zapewnił, że wszystkie te tematy są monitorowane i w miarę 
możliwości będą realizowane.    
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

7) Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura 
poinformował, że Komisja spotkała się na posiedzeniu 8 września 2017 roku,                   
w pełnym składzie. 
Członkowie Komisji zapoznali się z propozycjami zmian w statuach jednostek 
pomocniczych gminy, konkretnie sołectw, przedstawionymi przez Sekretarz 
Gminy i Miasta oraz Radcę Prawnego i przedstawiali do nich swoje uwagi. 
Na następnym posiedzeniu Komisji, planowanym na początku października 
przedstawione i omówione zostaną kolejne propozycje zmian. 

8) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko 
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 25 września 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 poruszył sprawę dot. 
czyszczenia rzeki Bierawki,  które miało zostać wykonane we wrześniu przez 
Regionalną Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Poprosił, aby ponowić 
pismo w tej sprawie. 
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Poruszono temat dot. spotkania, które odbyło się z przedstawicielami JSW Koks  
20 września br., w sprawie likwidacji Koksowni oraz możliwości powstania w jej 
miejsce instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych. Wyjaśniono jakie 
gmina podjęła procedury w tej sprawie, jaki był ich harmonogram oraz efekty. Jak 
wiadomo 4 września 2018 r. wchodzą w życie konkluzje unijne, koksownia ich nie 
spełnia więc jest to data zamknięcia Koksowni. Ponadto plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy zabrania przetwarzania odpadów na tym terenie i jest to 
jednoznaczne z zakazem  przetwarzania słonych żużli aluminiowych. 
Następnie Naczelnik ZKO przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków                       
o dotacje dla osób fizycznych do inwestycji związanych z montażem 
ekologicznych źródeł ciepła. Na dzień posiedzenia Komisji zarejestrowano                      
297 wniosków, podpisano 137 umów, 37 dotacji jest rozliczonych. Jeżeli chodzi                   
o azbest to mamy rozliczone 3 umowy.   
Poruszono temat związany z ostatnimi opadami deszczu. Naczelnik ZKO 
poinformował, iż nie było żadnych zgłoszeń związanych z podtopieniami lub 
zalewaniem posesji.   
Naczelnik Wydziału GO przedstawiła informacje dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi na naszym terenie. Będziemy zmieniać mały i duży regulamin,                           
a w styczniu rozpoczniemy przygotowania do nowego przetargu. Omówiono 
możliwości podjęcia działań dot. tzw. drugiego życia śmieci. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan 
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się  
Pani Małgorzata Bartoszek kierownik referatu Budżetowo-Finansowego omówiła 
projekty uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,   
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Burmistrz GiM odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji dot. 
takich zadań jak dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu 
Śl. czy remonty dróg i chodników. 
Radny Jerzy Kapszewicz wyraził wątpliwość czy słuszne są zapisy 
procedowanego dziś planu zagospodarowania przestrzennego obszaru                            
w Stanowicach, które zmniejszają powierzchnię biologicznie czynną terenu                    
z 30% do 15%.  
Omówiono także rozdysponowanie funduszu sołeckiego przez sołectwa. Radni 
zauważyli, że zwrot z funduszu sołeckiego nie powinien być przeznaczany                         
na remont, czy wyposażenie szkół lub zakup sprzętu np. dla OSP, gdyż jest                    
to tzw. rozdawnictwo. Tym bardziej, iż w poprzednich latach odstąpiono od takich 
działań związanych z funduszem sołeckim.  
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski podjęte                          
na Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Oświaty.   
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

 
Ad. 6 
Informacja o korespondencji: 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące 
pisma:  

1) sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
projektów uchwał w sprawie:  

 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 
spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających 
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charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-
Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów 
lub osób do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną, 

 określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy              
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe, 

2) zaproszenie do udziału w pierwszych rekolekcjach dla samorządowców, które 
odbędą się 27-29 października br. w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach, 
koszt 150 zł.  

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 18 głosach „za”- głosowało 18 radnych. 
 

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

 
Uchwała Nr XL/446/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach 
„za” - głosowało 17 radnych.  
 

2) Do projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/447/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                      
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach  „za” – 
głosowało 17  radnych.  

 
3) Do projektu  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 
w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach. 

 
Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
1. Uwaga wniesiona przez KSSE Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42. 
Dot.  Stanowice działki nr 976/71, 971/79, 972/79, 973/79,  cz. dz. 564/70. 
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga;                         
P/U-działki nr: 976/71, 971/79 i część działek nr: 972/79, 973/79, 564/70 
1KDW - część działek nr: 972/79, 973/79, 564/70. 
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Składający uwagę wnioskuje o:  

 zmianę kategorii drogi ujętej na rysunku jako 1KDW na 1KDD;  

 zmianę nakazu stosowania utwardzonych, szczelnych nawierzchni na 
terenach parkingów oraz dróg określonych w § 5 pkt 3) projektu uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
możliwość stosowania nawierzchni perforowanych; 

 zmianę treści § 12 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, by przedmiotowy 
zapis dotyczył jedynie tych terenów, których przeznaczenie w wyniku 
uchwalenia planu uległo zmianie (większość terenu objętego statusem 
SSE miało funkcje przemysłowe - PU1 od wielu lat);  

 zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika 
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej określonej w § 13 pkt g) projektu uchwały j. w.  jako 1,2 na 
2,0;  

Uwaga nie jest  uwzględniona: 

 w zakresie zmiany kategorii projektowanej drogi wewnętrznej 1KDW na 
drogę publiczną 1KDD - ze względu na funkcję projektowanej drogi 
1KDW, która obsługiwać będzie przyległy teren zabudowy techniczno-
produkcyjnej jako element jej wewnętrznego układu komunikacyjnego, 
nie przewiduje się ujęcia projektowanej drogi 1KDW jako drogi 
publicznej. 

 w zakresie stosowania szczelnych nawierzchni na terenach dróg 
i parkingów w terenach P/U – ustalenie projektu planu w zakresie 
stosowania utwardzonych, szczelnych nawierzchni na terenach 
parkingów oraz dróg służyć ma zabezpieczeniu środowiska wodno-
gruntowego przed przenikaniem zanieczyszczeń biorąc pod uwagę 
przeznaczenie terenu pod  zabudowę techniczno-produkcyjną. 

 w zakresie stawki procentowej z tytułu wzrostu  wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu – ustalenia projektu planu miejscowego 
zawierają określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości. Wysokość tej stawki jest określona dla terenów objętych 
planem. Wzrost wartości nieruchomości będzie stanowił różnicę między 
wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 
terenu obowiązującego po uchwaleniu przedmiotowego planu 
miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu 
przeznaczenia terenu, zgodnego z dotychczas obowiązującym planem. 
Teren P/U, który powiększa dotychczasowy teren zabudowy techniczno-
produkcyjnej o teren rolniczy stanowi całość funkcjonalno-przestrzenną. 
Z uwagi na powyższe nie znajduje się uzasadnienia dla podziału terenu 
P/U na kolejne tereny, dla których określone miałyby być odrębne 
wartości stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.   

 w zakresie zwiększenia maksymalnej intensywności zabudowy - uwaga 
nie została uwzględniona w projekcie planu, ponieważ naruszałoby                   
to ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Uwaga została nieuwzględniona w całości 17 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” - głosowało 18 radnych. 
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Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że przedmiotowa działka nie jest 
własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, także bezpośrednie 
korzyści finansowe, po jej ewentualnej sprzedaży, nie wpłynęły by na nasz 
budżet. To jest biznes prowadzony pomiędzy właścicielem terenu,                                           
a potencjalnym jego nabywcą. Jeżeli chodzi o proponowane zmiany w planie 
przestrzennym, to wprowadzają one możliwość wybudowania tam 
wielkogabarytowych obiektów bądź zwiększenia ilości tych obiektów na tym 
terenie. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa działa znajduje się w samym 
centrum malowniczej jeszcze miejscowości Stanowice i w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych, pojawia się czynnik ludzki, który my 
jako radni powinniśmy mieć głównie na uwadze. Czy ktoś z nas chciałby 
mieszkać w sąsiedztwie wielkoprodukcyjnych hal. Jakkolwiek fabryka Tenneco 
wpisała się w krajobraz naszej gminy, jednak jej położenie jest diametralnie 
inne od położenia przedmiotowej działki. Większość z nas wjeżdżając                        
do Rybnika ma możliwość zaobserwowania wielkopowierzchniowych                                  
hal przedsiębiorstwa Purmo, jak również wielkogabarytowych wiat 
przemysłowych. Wpływa to ujemnie na wizerunek miasta Rybnika. W związku 
z powyższym ma prośbę do radnych, by ponownie poddali analizie swoją 
decyzję jeżeli chodzi o głosowanie nad tą uchwałą. Wnioskuje również                           
o przesunięcie głosowania uchwały nr 3 na koniec głosowania uchwał.   
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król powiedziała, że od 2002 roku 
obowiązuje tam plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 
uchwałą  i w tym planie przeznaczenie tej działki jest produkcyjno-usługowe. 
Niezależnie od tego czy plan zostanie dziś uchwalony czy nie, tereny 
produkcyjno-usługowe i tak tam są. Jeżeli pojawi się inwestor, będzie mógł 
zainwestować w tym terenie i będzie to albo produkcja albo usługi. 
Wyjaśniając kwestie zieleni - owszem jest dzisiaj zapis 30% powierzchni 
biologicznie czynnej, natomiast według wszelkich praw urbanistycznych 
dopuszczalne jest w terenach produkcyjno-usługowych 15%. Jest to normalny 
wskaźnik zieleni, który się stosuje. Dziś sytuacja jest taka, że inwestor nie 
chce kupować zieleni za 100 zł za m2 albo i więcej. Poza tym wskaźnik 
biologicznie czynny, to minimalny wskaźnik jaki inwestor musi spełnić.  
Piotr Łapeta z pracowni urbanistycznej dodał, że ustalenia obowiązującego 
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny studium uwarunkowań                                             
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazują 15% minimalny 
wskaźnik jako dopuszczalny i taki też jest stosowany w sąsiednich 
rozwiązaniach.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał kto ustalał w poprzednich planach 
minimalny % powierzchni biologicznie czynnej?  
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król odpowiedziała, że zawsze 
przygotowują to fachowcy i uprawnieni urbaniści.  
Radny Jerzy Kapszewicz stwierdził, że w takim razie ich decyzja również 
była czymś podyktowana, inaczej od razu można było przyjąć możliwe 15%.  
 
Wniosek o przeniesienie głosowania uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej  w Stanowicach,                   
na koniec pkt. 7 jako ppkt. 23) został przyjęty 17 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” - głosowało 18 radnych. 
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4) Do projektu  uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/448/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych                       
za osiągnięte wyniki sportowe, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - 
głosowało 18 radnych.  
 

5) Do projektu  uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym,                  
a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz określenia 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/449/17 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-
Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób 
do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, została przyjęta 
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

6) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach                 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Palowicach, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/450/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach                 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Palowicach, została 
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

7) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach               
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Książenicach, 
uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XL/451/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach                             
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Książenicach, została 
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

8) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy                                
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy, uwag 
nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XL/452/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Przegędzy                                
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pawła Stalmacha w Przegędzy, została 
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

9) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Stanowicach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/453/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stanowicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Stanowicach, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - 
głosowało 18 radnych.  
 

10) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego                                 
w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława 
Broniewskiego w Szczejkowicach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/454/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego                                 
w Szczejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego 
w Szczejkowicach, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało                 
18 radnych.  
 

11) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Władysława Broniewskiego                          
w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. 
Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/455/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Władysława Broniewskiego                          
w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Władysława 
Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy                   
18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

12) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej  Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów              
w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. 
Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie 
zgłoszono.    
 

Uchwała Nr XL/456/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej  Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów              
w Czerwionce-Leszczynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Romana                     
i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 
18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.                    
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13) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-
Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/457/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 
w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

14) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki                                
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/458/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 
w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach, została 
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

15) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza                               
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/459/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 
w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach, została 
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

16) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki                                  
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/460/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 
w Czerwionce-Leszczynach, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach, została 
przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
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17) Do projektu  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Nr 5 w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia 
szkoła podstawowa dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/461/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 
w Bełku, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Franciszka Rducha w Bełku, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - 
głosowało 18 radnych.  
 

18) 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. 

 
Uchwała Nr XL/462/17 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 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

19) 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. 

 
Uchwała Nr XL/463/17 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 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

20) 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. 

 
Uchwała Nr XL/464/17 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 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

21) 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. 
 

Uchwała Nr XL/465/17 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 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
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22) Do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XL/466/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk, została przyjęta 
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.  
 

23) Do projektu  uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 
w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach, dalszych uwag nie 
zgłoszono.  
 

Uchwała Nr XL/467/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar                           
w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach, została przyjęta przy 14 głosach 
„za”, 3 głosach „wstrzymujących i 1 głosem „przeciw” - głosowało 18 radnych. 
  
Ad.8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej                  
za okres od 19.08.2017 r. do 23.09.2017 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 9, Ad. 10 
Zgłaszanie zapytań i wniosków.  
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.      
Sołtys Sołectwa Przegędza Gabriel Breguła powiedział, że zwrot z funduszu 
sołeckiego, to jest to rozdysponowanie 9 tys. zł. czy to, że na prośbę strażaków 
kupiliśmy im piłę spalinową, czy to jest rozdawnictwo. On też może uważać, że gdy 
dzielnica organizuje koncerty, to mogła sobie za to jakieś inwestycje zrobić.                         
Wg niego jest to nieporozumienie. 
Radny Ryszard Jonderko podziękował za ujęcie na najbliższy miesiąc zadania 
związanego z odtworzeniem kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy przy 
ul. Powstańców. 
Dodał, że bulwersuje go ostatnio fakt, że niektórzy rozpowiadają publicznie, że radni 
nie wiedzą nad czym głosują na sesji Rady Miejskiej. Jest to nieprawdą i to, że my 
dziś jednogłośnie podnosimy rękę bez omawiania tematu, to nie znaczy, że tematy 
nie zostały dokładnie i precyzyjnie omówione. Na każdej Komisji odpowiednie 
projekty uchwał są szczegółowo omawiane. I nie ma tu miejsca na to, że ktoś nie wie 
nad czym głosuje.   
Radna Stefania Szyp w imieniu mieszkańców Czuchowa zwróciła się                                       
o wprowadzenie do budżetu na rok 2018 wykonania drogi śladowej na ulicy Nowej. 
Kończy się właśnie na tej ulicy regulacja stanu prawnego. Zwróciła się także                                      
o wprowadzenie do budżetu na rok 2018 położenia mikrodywanu na ul.  J. Swobody. 
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że jeżeli takie pomówienia, o których mówi 
radny Jonderko mają miejsce, to najprawdopodobniej wypływają one od kogoś, kto 
znajduje się na tej sali. Jeżeli mają te osoby ochotę, to mogą pojawić się na 
Komisjach branżowych i wtedy się przekonają jak praca takiej Komisji wygląda.  
Przewodniczący RM powiedział, że już jakiś czas temu wnioskował, aby w naszych 
mediach pojawiały się krótkie streszczenia z obrad naszych sesji, najważniejsze 
sprawy.  I nie zostało to zrobione. Niestety publikowanie w Kurierze ma jeden minus, 
ponieważ Kurier wydawany jest w okolicach 20-go każdego miesiąca, tj. prawie 
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miesiąc po obradach sesji.  I pewne rzeczy mogą zrobić się nieaktualne. Ale mamy 
stronę internetową Urzędu, na której zamieszczamy informacje o termiach sesji                     
i porządku obrad, jednak brak jest elementu zwrotnego. Mieszkańcy nie wiedza,                 
co potem z tego wyniknęło. Mieszkańców interesują te sprawy, a na sesji poruszane 
są tematy np. nowych inwestycji – dziś była informacja dot. przetargów                                 
na termomodernizację. Mieszkańcy dowiedzą się o tym dopiero gdy staną 
rusztowania przy budynkach. Dlatego powinna pójść informacja zwrotna po każdej 
sesji, żeby było wiadomo co na tej sesji było.  
Burmistrz GiM powiedział, żebyśmy nie popadali w panikę. To, że ukarze się coś                  
w Kurierze, nie znaczy, że kłamliwe informacje nie będą przekazywane. Jeżeli ktoś 
zaczyna zazdrości tego, że na sesjach Rady Miejskiej Czerwionki-Leszczyn jest 
normalność, to nie dorósł do tego, żeby być w samorządzie. Prawda jest tylko jedna. 
Jeżeli na ktoś coś do powiedzenia to może tu zawsze wstać i powiedzieć. Każda 
sesja i każda Komisja jest otwarta, tak jak każde zebranie. Tylko nie ma prawa jako 
osoba publiczna mówić nieprawdy. Każdy samorządowiec musi wiedzieć,                                            
że wybrany jest przez mieszkańców i musi ich godnie reprezentować. Godnie,                       
tzn. mówić  nie to co chce ale to co powinien powiedzieć.  
Od dziś z każdej sesji będzie sprawozdanie w Kurierze. Jednak na ostatnim zebraniu 
w Czerwionce, pan Tokarz wyraźnie powiedział, że wydajemy sobie „swój” Kurier                   
i piszemy sobie w nim co chcemy.  
Przewodniczący RM powiedział, że jego prośba o publikację informacji wynika                        
z tego, że otrzymał on dwa telefony od mieszkańców Czerwionki przed ostatnim 
zebraniem, które chciały się dowiedzieć co się dzieje, bo nie mogą tych informacji 
znaleźć w naszych przekazach medialnych.  Są głosy, które zwracają nam uwagę, 
żeby jednak więcej informacji z funkcjonowania naszej gminy pojawiało się.                     
Tym bardziej, że mamy narzędzia żeby to zrobić. 
Burmistrz GiM powiedział, że mieszkańcom trzeba przekazywać informacje 
treściwe. O tym, że będzie termomodernizacja mówimy już cztery lata, gdybyśmy 
wcześniej przekazali informację, to mieszkańcy ciągle zastanawiali się kiedy 
zaczniemy to roić. Dlatego lepiej jak informujemy kiedy coś już jest zrobione,.  
Szczech powiedział, ze rzeczywiście coś w tym jest, bo kiedy w styczniu na zebraniu 
zostały przedstawione plany inwestycyjne, to od razu miał telefony kiedy zaczną 
remontować. Ludzie, jak usłyszą, że coś będzie robione, to myślą że już.  
Podziękował za zwiększenie środków na ul. Zieloną i zrobieni tam drogi śladowej.   
 
Ad. 11 
Przewodniczący RM poinformował, że następna sesja odbędzie się                                 
27 października.  
 
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 
 


