Protokół Nr XLII/17
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 24 listopada 2017 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XLII sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Pełnomocnika ds. PRiG,
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 19 radnych, nieobecny
był radny Grzegorz Płonka oraz radny Leszek Salamon.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w
Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci - projekt uchwały
został wprowadzony do porządku obrad sesji jednogłośnie 17 głosami „za” –
głosowało 17 radnych,
2) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - 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 27 października 2017 roku był wyłożony w Biurze
Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Protokół Nr XLI/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
27 października 2017 r. został przyjęty 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”głosowało 19 radnych.
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Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 27 października 2017 r. do 23 listopada 2017 r. oraz realizacji
uchwał Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Przewodniczący RM dodał, że w gronie wyróżnionych złotym medalem za zasługi
dla województwa śląskiego znalazł się radny Waldemar Mitura – chodzi o zasługi
w zakresie krwiodawstwa.
Radny Waldemar Mitura podziękował Wiceprzewodniczącemu sejmiku śląskiego
oraz kapitule za otrzymanie tego wyróżnienia. Oddał 56 litrów krwi.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 22 listopada br.
Po omówieniu materiałów na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, przedstawił
protokół z ostatniej kontroli, która odbyła się w Przedszkolu Nr 1 w Leszczynach.
W protokole nie sformułowano zaleceń ani wniosków.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
20 listopada br.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia
2018 roku.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W zakresie branżowym omówiono projekt budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2018 rok.
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami:
 na temat wyników konkursu na sołtysa i sołectwo roku 2017
organizowanego corocznie przez Dziennik Zachodni,
 wizyty na Familokach studentów urbanistyki i gospodarki przestrzennej
z Polski i krajów Europy, w ramach międzynarodowej konferencji „Miasto
2017 – Zarządzanie Miastem”,
 20 i 21 listopada w Katowicach odbyła się konferencja „Miasto 2017 –
Zarządzenie Miastem”, na której Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny był jednym z prelegentów, odebrał również nagrodę
w konkursie na najlepsze projekty realizowane w miastach,
z wykorzystaniem środków z UE, za projekt rewitalizacji Familoków,
 podsumowano zgłoszenia do konkursu organizowanego w ramach
inicjatywy lokalnej, w tym roku złożono 14 wniosków.
Dodała, że była ostatnio na Forum Sołtysów, gdzie poinformowano,
że Województwo Śląskie przeznaczyło kwotę 5 mln zł na tereny wiejskie.
Dlatego też musimy zacząć szturmować od stycznia Urząd Wojewódzki,
aby te środki na nasze wsie pozyskać,
 zakończono zdjęcia do kalendarza promocyjnego gminy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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3)

4)

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący
Komisji radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie odbyło się
21 listopada br.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok,
2) zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2017 rok w zakresie branżowo
dotyczącym Komisji,
3) oraz projektem który został wprowadzony do porządku obrad w sprawie
poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
dla Dzieci,
powyższe projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
Skarbnik GiM przedstawił planowane wydatki budżetu na 2018 rok w zakresie
dotyczącym działalności Komisji.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej szczegółowo omówiła projekt budżetu na
2018 rok Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponowiono wniosek zgłoszony na posiedzeniu w 2016 roku, dotyczący
sfinansowania przez gminę badań stanu uzębienia u dzieci szkół podstawowych
i gimnazjów t. j. zakupu zestawu jednorazowego do przeprowadzenia badania
i badanie.
W związku z Dniem Pracownika Socjalnego złożono życzenia na Pani Dyrektor
i wszystkim Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 listopada br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia
Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół
Boży w Chrystusie.
Przekazano informacje o zmianach w ustawie dot. finansowania zadań
oświatowych, mającej wejść w życie 1 stycznia 2018 r. oraz o wprowadzeniu
zmian w wytycznych dot. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Poinformowano o rozmowach z organem prowadzącym placówki oświatowe
naszej gminy w sprawie regulacji płac pracowników administracji i obsługi,
zgodnie z nowym rozporządzeniem dot. wynagrodzeń pracowników
samorządowych. Omówiono także projekt budżetu na 2018 rok.
Członkowie Komisji Oświaty wraz z przedstawicielem MOSiR-u brali udział
w objeździe boisk przyszkolnych w naszej gminie. Na rok 2018 zaplanowano
budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 4 w Czerwionce.
Przekazano informacje o szkolnym przeglądzie pieśni patriotycznych
zorganizowany w SP Nr 5 w Czerwionce, o jubileuszu 50-lecia Biblioteki
Publicznej. Zostały omówione wydarzenia i imprezy zorganizowane przez MOK,
MOSiR oraz Bibliotekę Publiczną.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
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5)

6)

7)

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
20 listopada br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał. W szerszym zakresie został
omówiony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK CzerwionkaLeszczyny. Omówienia dokonał Prezes PWiK. Do projektów uchwał nie
zgłoszono uwag.
Następnie Skarbnik GiM omówił projekt budżetu na rok 2018. W tym temacie
członkowie Komisji dopytywali szczególnie o środki związane z remontami
i inwestycjami na rok 2018, będące w dyspozycji ZDiSK-u.
W sprawach bieżących podjęto tematy dot. ustawienia znaków na drogach,
konieczności wymiany kolejnych słupów oświetleniowych czy dodatkowych
punktów świetlnych.
Komisja podjęła wniosek, aby zobowiązać Dyrektora ZDiSK do przygotowania
zestawienia wykazu zadań remontowo-inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r.
Dziś przed sesją radni ten wykaz otrzymali
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 21 listopada 2017 r.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.
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.
Komisja podjęła wnioski o:
1) rozwiązanie problemu przejścia dla pieszych z targowiska na parking
w Czerwionce – przejście prowadzi na trawnik, rozwiązaniem byłaby
budowa krótkiego odcinka chodnika,
2) budowę toalety w parku w Leszczynach.
Komisja postanowiła również zwrócić się z prośbą do Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Śląskiego o zajęcie się tematem i przekazanie treści
wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu w ramach interpelacji na
posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego. Były to wnioski dot. prawo skrętu
na wyjeździe z TESCO w Czerwionce oraz wyremontowania schodów przy
ul. 3 Maja w centrum Czerwionki.
W zakresie branżowym omówiono projekt budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2018 rok.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie
Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przed
sesją, w pełnym składzie.
Członkowie Komisji omówili dalsze propozycje zmian w statutach sołectw,
przedstawione przez Sekretarz Gminy i Miasta oraz Radcę Prawnego.
Natomiast Komisja Statutowa powołana w celu zmiany Statutu Gminy powołana
na sesji październikowej wybrała Przewodniczącego, którym została moja osoba.
Projekt uchwały w tej sprawie jest w porządku obrad dzisiejszej sesji.
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8)

9)

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 20 listopada br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad nie zgłosiła uwag.
W sprawach bieżących Komisja omówiła tematy dot. wyczyszczenia koryta rzeki
Bierawki na dalszym odcinku. Naczelnik ZKO poinformował o wystosowaniu
pisma do Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach w celu
przypomnienia oraz ujęcia w ich budżecie na 2018 r. stosownej kwoty na to
zadanie. Mają do wyczyszczenia grubsze drzewa oraz odnowienie koryta rzeki.
Następnie omówiono realizację wniosków o dotacje dla osób fizycznych
do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła. Na ten rok
zakończono przyjmowanie wniosków. Zostało złożonych 387 wniosków,
podpisano 143 umowy, zrealizowano 131. Na 2018 rok przeszły 244 wnioski.
Członkowie Komisji mają nadzieję, że w ciągu przyszłego roku budżetowego
pojawią się możliwości, aby więcej środków przeznaczyć na wymianę kotłów.
Jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków to 47 wniosków zostało złożonych w tym
roku, wykonano 31 odbiorów technicznych. Jeżeli chodzi o usuwanie azbestu
to zostały złożone i zrealizowane 3 wnioski.
Naczelnik GO omówiła temat
dot. gospodarki odpadami komunalnymi
na naszym terenie. Tu zwrócono uwagę, iż umowa zostanie zrealizowana
na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.
Następnie Komisja omówiła projekt budżetu na 2018 rok, który przedstawił
Skarbnik GiM.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 listopada br.
W posiedzeniu Komisji brał udział Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski oraz jego
Z-ca Andrzej Raudner.
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 środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku stawiki wzrosną o stopień inflacji
czyli o 1,9%.
Komisja omówiła takie pozycje w Uchwale Budżetowej jak wprowadzenie
środków na zadania inwestycyjne na obiektach sportowych, zmniejszenie
środków na budowę sali gimnastycznej w Palowicach (zad. przesunięte na lata
kolejne), wprowadzenie środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
pn. zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (jeżeli
się załapiemy, będzie można pozyskać 95% dofinansowania).
Następnie Skarbnik GiM przedstawił obowiązujące uchwały dot. zwolnień
podatkowych.
Komisja omówiła także projekt budżetu na rok 2018.
Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów dot. projektu budżetu, na rok 2018 odbędzie się 5 grudnia o godz.
14:30 w CKE.
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) wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał,
2) pismo Ministerstwa Cyfryzacji dot. projektów budowy sieci szerokopasmowych
w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
3) informacja posła Krzysztofa Gadowskiego dot. złożenia interpelacji do Ministra
Energii w sprawie planów zamknięcia Koksowni Dębieńsko wraz z otrzymaną
odpowiedzią,
4) sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
projektów uchwał w sprawie:
 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku,
 zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na
terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
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 19 głosach „za”- głosowało 19 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/476/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało 19 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/477/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” –
głosowało 19 radnych.
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3) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/478/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku, została
przyjęta przy 18 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” – głosowało 9 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/479/17 w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/480/17 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/481/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach Nr XXXVII/421/17 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań
na drogach wojewódzkich, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej
Komisji Statutowej, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLII/482/17 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej
Komisji Statutowej, została przyjęta przy 18 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” głosowało 19 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/483/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego
przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/484/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy
Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki
Medycznej dla Dzieci, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/486/17 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci,
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/487/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.

8

Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 21.10.2017 r. do 17.11.2017 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Rany Ryszard Jonderko w imieniu mieszkańców Przegędzy podziękował
za wszystkie prace wykonane w bieżącym roku, m.in. odwodnienie ul. Dworcowej
i Powstańców.
Radny Marek Szczech podziękował za remont ul. Zielonej. Poinformował,
że w rejonie ul. Młyńskiej jest przejazd kopalniany i wychodzą z niego druty, przez
co może dojść do uszkodzenia, prosi aby ustalić kto jest właścicielem tego przejazdu
i kto powinien go zdemontować.
Radna Janina Binda podziękowała za szybką interwencję na jej poniedziałkowy
wniosek odnośnie ul. Hallera. Drugi dzień trwają tam prace naprawcze.
Ad. 11
Przewodniczący RM poinformował, że następna sesja odbędzie się 15 grudnia,
będzie to sesja budżetowa. Przed tą sesją odbędzie się posiedzenie wszystkich
Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów. Radni dostali już
informacje w tym temacie. 29 grudnia mamy uroczystą sesję Karolinkową.
Podziękował za składkę na rzecz rodziny wytypowanej do Szlachetnej Paczki.
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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