Protokół Nr XLI/17
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 27 października 2017 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XLI 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 17 radnych, nieobecny
był radny Michał Stokłosa, radna Jolanta Szejka, radna Izabela Tesluk oraz radny
Grzegorz Płonka.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad projektów uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach - projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad sesji jednogłośnie 17 głosami „za” –
głosowało 17 radnych.
Poprosił także 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 CzerwionkaLeszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.
Ad. 3
Protokół z sesji zwyczajnej z dnia 29 września 2017 roku był wyłożony w Biurze
Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Protokół Nr XL/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
29 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie 17 głosami „za” - głosowało
17 radnych.
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Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 29 września do 26 października 2017 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Następnie Burmistrz GiM przedstawił informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych pracowników gminnych.
Zgodnie z art. 24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
przekazuję
informację
dotyczącą
oświadczeń
majątkowych
złożonych
na moje ręce przez: Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Pełnomocnika ds. Planowania,
Rozwoju
i Gospodarki,
Pełnomocnika
ds. Społecznych, Sekretarza, Skarbnika Gminy i Miasta, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Za 2016 rok, w terminie ustawowym, oświadczenia majątkowe złożyło 56 osób.
W ciągu 2017 roku dodatkowo oświadczenia majątkowe złożyła 1 osoba, która
została upoważniona do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza, 2 osoby, którym
powierzono stanowisko dyrektora, 4 osoby w związku z przejściem na emeryturę
oraz 1 osoba na skutek rozwiązania umowy o pracę. Po analizie ww. oświadczeń
majątkowych nie stwierdziłem nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach.
Jednocześnie informuję, że łącznie 3 osoby złożyły oświadczenia po terminie.
Oświadczenia te złożone były przez osoby, które przeszły na emeryturę.
Ponadto do dnia złożenia niniejszej informacji w 2017 roku 5 osób złożyło korekty
do oświadczenia za 2016 rok.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 25 października br.
Po omówieniu materiałów na sesję Rady Miejskiej, przedstawiłem informacje na
temat przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.
Aktualnie piszę protokół z tej kontroli
2) Komisja
Działalności
Gospodarczej,
Promocji
i
Rozwoju
–
Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny poinformował,
że posiedzenie odbyło się 23 października br.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok, 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 konkursu organizowanego w ramach inicjatywy lokalnej – zgłaszanych
jest coraz więcej wniosków, na tym etapie pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków,
co wyczerpuje pulę środków na ten cel, a pozostały jeszcze 2 wnioski
do rozpatrzenia, odbył się III Gminny Zjazd Seniorów, uroczyście
zainaugurowano rok akademicki studiów podyplomowych, trwają prace nad
kalendarzem promocyjnym gminy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka wyjaśniła, że to jest nasz własny kalendarz
promujący miasto, którego tematem są familoki, ale chcemy też pokazać
naszych mieszkańców, którzy sami angażują się w te działania i zgłaszają się do
nas. Kalendarz odwołuje się do dziedzictwa familokowego, przedstawiamy różne
scenki z życia mieszkańców np. skubanie pierza, pranie, grę w skata itp. Scenek
jest 12. Do każdej scenki odpowiednio się przygotowujemy i stylizujemy. Grupa
radnych zdecydowała, że chce wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Przed nami
są jeszcze dwie scenki – jedna ma przedstawiać wigilię, więc tam tych osób jest
zdecydowanie mniej potrzebnych. Druga scenka zaprezentuje wesele na
familokach i będzie to zdjęcie grupowe z wesela na tle familoka. Jeżeli radni chcą
dołączyć, to zostaną z pewnym wyprzedzeniem poinformowani, jednak muszą
mieć stroje nawiązujące do dawnych lat. Zdjęcia robi pani Maria Śliwa,
z ogromną dbałością o każdy szczegół i nie przepuści żadnych znamion
współczesności.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się
24 października 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. W związku z tym,
że w tym roku wszystkie decyzje wydaje się w jednym czasie jest to ogrom pracy,
na 1 pracownika przypada 400 środowisk dla których wydaje decyzje. Ośrodek
pracuje codziennie od 6 do 19 i od dwóch miesięcy w każdą sobotę.
Zaproponowano, aby radni Rady Miejskiej w tym roku przed świętami Bożego
Narodzenia ufundowali paczkę świąteczną konkretnej rodzinie z Leszczyn,
będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Prosi, aby w Kurierze ukazała się
informacja nt. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która nadal odbywa się
w Przegędzy. Jest duże zamieszanie, ponieważ w mediach powiedziano,
że odbywa się w szpitalu i chorzy nie wiedzą, gdzie tą opiekę mogą znaleźć.
Złożył podziękowania dla Burmistrza GiM oraz pani Dyrektor Celiny Cymorek
za zaproszenia Sędzi Anny Marii Wesołowskiej i poruszenie ciekawego tematu
dla młodzieży „Współczesne problemy młodego pokolenia”.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że na Komisji radni ustalili, że chcieliby dla
konkretnej rodziny zebrać pieniądze już na przyszłej sesji. Ona niedługo uda się
do tej rodziny i zobaczy co jest im potrzebne. Jest to małżeństwo – żona ma
amputowane obie nogi na wysokości tułowia – chcemy w tym roku pomóc
osobom niepełnosprawnym.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Wiceprzewodnicząca Komisji radna
Grażyna Strzelecka poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się
25 października br.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2017 r. w zakresie branżowym Komisji. Skarbnik GiM wyjaśnił, dlaczego tak duża
kwota została przeznaczona na oświatę.
Do pozostałych projektów zawartych w porządku sesji Komisja nie zgłosiła uwag.
Naczelnik Wydziału Edukacji omówiła funkcjonowanie oświaty, związane
z rozpoczęciem roku szkolnego po reformie. Poinformowała, że rozpoczyna się
zadanie związane z refundacją kształcenia młodocianych pracowników.
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Pełnomocnik Ds. Społeczny Aleksandra Chudzik przedstawiła informacje
nt. wykładu Pani profesor Marion Hersh z Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Uniwersytetu w Glasgow pt. „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi
a neurotypowymi”.
Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej omówiła pracę biblioteki w okresie od ostatniej
sesji Rady Miejskiej oraz przedstawiła zaplanowane działania i uroczystości na
przyszły miesiąc.
Następnie omówiono wydarzenia zorganizowane w ostatnim czasie przez
MOSiR i MOK. Wiceprzewodnicząca Komisji podziękowała za przygotowanie
i udział w inauguracji roku akademickiego nowo otwartych studiów
podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków
Międzynarodowych w Warszawie, których wykłady będą się odbywały w Centrum
Kulturalno- Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.
W sprawach bieżących przedstawiono wniosek złożony przez sołtysa Przegędzy
w sprawie budowy boiska przyszkolnego. Omówiono także sytuację filii biblioteki
publicznej w Przegędzy.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
23 października br.
Na posiedzeniu obecny był wicestarosta powiatu Marek Profaska, który omówił
zadania zrealizowane na terenie naszej gminy przez powiat w zakresie remontów
oraz budowy dróg i chodników w roku 2017. Radni dyskutowali także na temat
robót jakie powiat miałby przeprowadzić w roku 2018.
Następnie członkowie Komisji przedstawili swoje uwagi w w/w temacie.
Omówiono także sprawy związane z remontem drogi DW 925, planowaną
budową ronda przy zbiegu ulic Armii Krajowej i DW 924, a także przyszłością
budynku dworca PKP w Leszczynach.
Zostało przedstawione pismo Sołtysa Przegędzy w sprawie utwardzenia
ul. Kamieńskiej oraz wykonania mijanek na ul. Dworcowej. W tej sprawie uwagi
przedstawił także radny Ryszard Jonderko i Pełnomocnik Grzegorz Wolnik.
Radny Ryszard Jonderko przedstawił odpowiedzi na złożone przez niego wnioski
dot. mikrodywaniku na ul. Kamieńskiej – zapewnienie na rok 2018 oraz dalszego
etapu odwodnienia ul. Dworcowej i Powstańców.
Pełnomocnik ds. PRiG przedstawił zagadnienia związane z ulicą Dworcową,
a także z DW 925 – jak wiemy jest opóźnienie w tej sprawie.
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył problem związany z niszczeniem dróg
gminnych przez ciężkie samochody – przejeżdżanie samochodami o dużo
wyższej nośności niż jest to dopuszczalne na danej drodze. Szczególnie ma to
miejsce przy dojeżdżaniu samochodami z materiałami do budowy domów.
Z dyskusji wynikła konkluzja, że albo będziemy dalej uchwalać plany
zagospodarowania przestrzennego pozwalające na zabudowę i związane z tym
trudności, albo nie będziemy się zajmować tymi terenami.
W części wspólnej posiedzenia z Komisją Ochrony Środowiska zostały
omówione projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, do których radni
Komisji nie zgłosili uwag.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek dot. wyremontowania schodów
prowadzących do targowiska w Czerwionce z chodnika DW 924.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 23 października br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie
zgłosiła uwag.
W sprawach bieżących Komisja omówiła tematy dot. czyszczenia rzeki Bierawki.
Od ulicy Młyńskiej w Bełku w kierunku autostrady rzeka Bierawka została
wyczyszczona, pozostało kilka dużych drzew do usunięcia ale potrzebny do tego
jest ciężki sprzęt. Na dzień dzisiejszy nie zagrażają one spiętrzeniu się wody
w rzece, będą one także usunięte. Przewodniczący Komisji poprosił, aby zwrócić
się do Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach, aby
w projektowanym budżecie na 2018 rok ujęto zadanie związane z odtworzeniem
koryta rzeki od mostu za cmentarzem w Czerwionce w górę rzeki.
Naczelnik ZKO omówił realizację wniosków o dotacje dla osób fizycznych
do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła.
Gospodarkę odpadami komunalnymi na naszym terenie omówiła Naczelnik GO
Elżbieta Student.
Przewodniczący Komisji poinformował o wyłożeniu i dyskusji na temat planu
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dębieńsko 1” dniu
posiedzenia Komisji. Ponadto poruszono temat związany z dotacją gminy
do Gminnego Związku Spółek Wodnych na 2018 rok.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski zapytał
co z wyczyszczeniem koryta rzeki od ul. Młyńskiej w dół nurtu w kierunku
Szczygłowic, tam są zrzuty z odsalania i wiele drzew zalega tam w korycie rzeki,
jest ono mocno zdewastowane. Zapytał także co z mostkiem, który traktowany
jest jako samowola budowlana i miał być do rozbiórki.
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że dostał zapewnienie
od Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach, że prace te zostaną
najprawdopodobniej wykonane w przyszłym roku budżetowym. Jeżeli chodzi
o mostek to ta sprawa jest rozpatrywana, ale żadnej konkretnej informacji w tym
temacie nie dostaliśmy.
7) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 24 października 2017 r.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono
uwag.
Zapoznano się z informacją Z-cy Komendanta Komisariatu Policji w CzerwionceLeszczynach o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zapoznano się z informacją
o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Środowiska.
Podjęto wnioski o:
1) ustawienie na wyjeździe z TESCO i Centrum Zakupów w Czerwionce
znaku – nakaz skrętu w prawo,
2) ustawienie znaku – teren niezabudowany na części ulicy Armii Krajowej,
3) wyremontowanie schodów przy ul. 3 Maja - w centrum Czerwionki,
prowadzących na targowisko.
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Poruszono też kwestie dot. ewentualnych potrąceń diet dla sołtysów
i przewodniczących zarządów, którzy nie uczestniczą w posiedzeniach sesji,
temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Komisji, po uzyskaniu
opinii prawnej.
Podziękował Burmistrzowi GiM oraz Dyrektor Celinie Cymorek za objęcie
patronatem i zorganizowanie spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 października br.
W posiedzeniu Komisji brał udział Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski.
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2018 roku stawiki wzrosną o stopień inflacji czyli o 1,9%,
4) stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowej
na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w CzerwionceLeszczynach – uchwała wprowadzona na sesji RM.
Po czym odpowiedział na liczne pytania zadane przez radnych. Szersza
dyskusja wywiązała się nt. środków przeznaczanych na oświatę. A także na
temat spraw związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - ilość
śmieci i wysokość środków przeznaczanych na ten cel.
Następnie Komisja omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
2017 roku. Sprawozdanie uzyskało opinię pozytywną wydaną przez RIO.
W sprawach bieżących omówiono sprawy dot. wydawania decyzji podatkowych
po przeprowadzonej ewidencji gruntów – zostało kilkaset spraw wymagających
przeprowadzenia postępowania podatkowego. Omówiono także temat dot.
budowy boiska przy szkole w Przegędzy. Przewodniczący Komisji przypomniał,
że Komisja Oświaty wypracowała harmonogram budowy boisk przyszkolnych,
który po kolejnym objeździe zostanie zweryfikowany.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących
podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
2) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
projektów uchwał w sprawie:
 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2018 roku,
 uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
3) pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku dot. analizy oświadczeń
majątkowych radnych.
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
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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 17 głosach „za”- głosowało 17 radnych.
Mecenas Zbigniew Pławecki wyjaśnił, że w trzech projektach uchwał został
wskazany w podstawie prawnej publikator ustawy o samorządzie gminnym, który jest
już nieaktualny. Po prostu te projekty były sporządzane wcześniej. Są to uchwały dot.
Komisji Statutowej i umowy dzierżawy. Należy zmienić tam zapis Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 na Dz. U. z 2017 poz. 1875. Jest to prawnie nieistotne, skoro jednak nowy
tekst jednolity został ogłoszony 9 października, a projekty procedowane są dzisiaj,
więc niech ten publikator jest aktualny.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/468/17 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 XLI/469/17 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 zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017
rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/470/17 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 17 głosach „za” – głosowało 17 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/471/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku, została przyjęta
jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
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5) Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/472/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, została
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
Przewodniczący RM powiedział, że mamy już Komisję Statutową powołaną
do zmian statutów jednostek pomocniczych GiM, i nie ma przeszkód
prawnych, aby te same osoby uczestniczyły w pracach Komisji Statutowej,
którą powołujemy na dzisiejszej sesji na potrzeby opracowania Statutu GiM.
Zaproponował, aby w skład Komisji Statutowej weszły takie osoby jak radna
Stefania Szyp, radny Waldemar Mitura oraz radny Jan Pala. Wymienione
osoby wyraziły zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Zaproponowana przez Przewodniczącego RM lista została zamknięta
jednogłośnie – 17 głosami „za”.
Uchwała Nr XLI/473/17 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
7) Do projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/474/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, została przyjęta jednogłośnie
przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/475/17 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok została
przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
Ad. 8
Przewodniczący RM przestawił informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych radnych.
Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w
załączeniu przekazuję informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za rok 2016,
złożonych na moje ręce przez Radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Ogółem w roku 2017 w ustawowym terminie wymagane oświadczenia majątkowe za
2016 rok złożyło 20 radnych.
Po analizie ww. oświadczeń majątkowych nie stwierdziłem nieprawidłowości
w analizowanych oświadczeniach.
Z informacji otrzymanej z Urzędu Skarbowego w Rybniku wynika, że 3 radnych
złożyło korekty do oświadczeń za 2016 rok, 3 radnych udzieliło wyjaśnień
dotyczących kwestii ujętych w oświadczeniach.
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Ad. 9
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 24.09.2017 r. do 20.10.2017 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 10, Ad. 11
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Rany Ryszard Jonderko w imieniu mieszkańców Przegędzy podziękował
za wykonanie remontu ul. Leśnej, powstała tam droga śladowa. Podziękował także
za rozpoczęcie prac związanych z trzecim etapem ul. Dworcowej i Powstańców oraz
za rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacja SP w Przegędzy.
Radny Wacław Brózda zwrócił się do Kapituły Wyróżnienia statuetką Karolinka.
Zgłosił inicjatywę wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania wyróżnienia
Karolinka za zasługi dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, aby również można
było nią uhonorować osobę pośmiertnie. Byli w naszej gminie mieszkańcy, którzy
zasłużyli na takowe wyróżnienie, a odeszli nagle. Tu nasunęła mu się na myśl osoba
Marka Kornasa, poprzedniego wieloletniego Burmistrza, którego zasługi dla gminy są
niezaprzeczalne. I pojawił się problem, aby taką statuetkę pośmiertnie przyznać.
Mamy jeszcze miesiąc czasu na ewentualną korektę i zatwierdzenie na następnym
posiedzeniu sesji zmian w regulaminie.
Przewodniczący RM powiedział, że zostanie to przeanalizowane przez Kapitułę
oraz naszych prawników.
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że wielu mieszkańców Leszczyn miałoby taką
intencję, żeby panu Burmistrzowi Markowi Kornasowi taką statuetkę przyznać.
Wniosek złożony przez radnego Antoniego Procka na piśmie:
W imieniu mieszkańców ul. Swobody i Waryńskiego proszę o uzupełnienie tabliczek
z nazwami ulicy Swobody i Odrodzenia na końcu ul. Waryńskiego.
Ad. 12
Przewodniczący RM podziękował Przewodniczącemu Komisji Zdrowia za inicjatywę
ze świąteczną paczką. Cieszy się, że jako Rada kolejny raz włączymy się w tą akcję.
Poinformował, że następna sesja odbędzie się 24 listopada. Proponuje, aby na
Komisjach branżowych pochylić się już nad projektem przyszłorocznego budżetu.
W późniejszym terminie zrobimy posiedzenie wszystkich Komisji, na którym
omówimy szczegółowo budżet, ale dobrze jakby były już wnioski z poszczególnych
Komisji.
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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