Protokół Nr XLIII/17
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 15 grudnia 2017 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XLIII 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 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 20 radnych, nieobecny
był radny Michał Stokłosa.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/647/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt został
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie – głosowało 20 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 24 listopada 2017 roku był wyłożony w Biurze
Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Protokół Nr XLII/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
24 listopada 2017 r. został przyjęty 19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”głosowało 20 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 25 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
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Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że przed sesją każdemu wręczył
plakat informacyjny dot. odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, że gmina
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Odnawialne
źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Chodzi tu o uzyskanie grantów dla mieszkańców naszej gminy
na instalacje solarne, pompy ciepła, c.w.u., instalacje fotowoltaiczne. Żeby przystąpić
do tego projektu musimy opracować dokumentację aplikacyjną, mamy już
wyłonionego wykonawcę tej dokumentacji i na tym etapie musimy przeprowadzić
spotkania z mieszkańcami, żeby zbadać zainteresowanie. Od poniedziałku do środy
odbędą się na terenie gminy spotkania informacyjne dotyczące możliwości
dofinansowania do zakupu i montażu instalacji. Możliwość dofinansowania to 95%
kosztów kwalifikowalnych. Prosi aby zachęcić mieszkańców, by wzięli w tym udział.
Burmistrz GiM poinformował, że wczoraj wraz z Przewodniczącym RM wzięli udział
w spotkaniu z wszystkimi, którzy uczestniczyli w tworzeniu kalendarza promującego
nasze osiedle familoków. Podziękował za pomysł i realizację.
Poinformował także, że 6 grudnia spotkała się kapituła wyróżnienia Karolinki.
W obradach uczestniczyli wszyscy jej członkowie. Kapituła ustaliła, że zostanie
przyznanych więcej wyróżnień z dwóch powodów: 55 lat praw miejskich CzerwionkiLeszczyn oraz 500-lecie reformacji. Procedowano nad 26 wnioskami, 22 wnioski z lat
poprzednich i 14 nowych. Laureatami wyróżnienia Karolinka 2017 roku zostali:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku,
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Przegędzy,
3. Ksiądz Proboszcz Henryk Reske,
4. Ksiądz Proboszcz Roman Laksa,
5. Pan Alojzy Stawinoga,
6. Parafia p.w. św. Jacka w Stanowicach – 70 lat istnienia,
7. Polski Związek Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe im. Miczurina
w Czerwionce – 85 lat,
8. Siostra Franciszkanka Misjonarka Maryi Urszula Brzonkalik,
9. Pan Leszek Salamon,
10. Pan Ryszard Jonderko.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
Przewodniczący RM poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się
posiedzenia dwóch Komisji. 5 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów poszerzone o wszystkich radnych. Sprawozdanie z tego posiedzenia
przewodniczący Komisji przedstawi przed procedowaniem budżetu a rok 2018.
W dniu dzisiejszym zebrała się zaś Komisja Statutowa.
Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że Komisja zebrała się w dniu dzisiejszym przed sesją, w pełnym
składzie. Członkowie Komisji omówili dalsze propozycje zmian w statutach dzielnic
oraz sołectw przedstawione przez Sekretarz G i M oraz Radcę Prawnego.
Z udziałem sołtysa sołectwa Przegędza omówiono także proponowaną zmianę
statutu tego sołectwa dot. wyboru sołtysa przy zastosowaniu ordynacji wyborczej.
Po zapoznaniu się z argumentacją sołtysa oraz po analizie przepisów prawnych
Komisja Statutowa proponuje uchwalić wystąpienie do sołectw z zapytaniem dot.
ewentualnych zmian wyborów sołtysa z zastosowaniem ordynacji wyborczej,
stanowiącej załącznik do statutów
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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 dodatkowego
projektu uchwały,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
projekcie budżetu na 2018 rok,
3) informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o programie Mieszkanie
Plus,
4) pismo Wicemarszałka Sejmu dot. planowanych zmian w Kodeksie wyborczym,
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Radny Marek Szczech zapytał czy będziemy aplikować do programu Mieszkanie
Plus.
Burmistrz GiM odpowiedział, że zgłosiliśmy się do tego programu, wskazaliśmy
także potencjalne miejsce gdzie można by było go realizować.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż w związku z tym, że nie odbyły się
przed sesją posiedzenia komisji branżowych oprócz Komisji Budżetu i Finansów,
projekty uchwał omówiono na spotkaniu radnych pół godziny przed sesją. Materiały
dot. projektów uchwał zostały dostarczone radnym 7 dni przed sesją.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści projektów
uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/488/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach
„za” - głosowało 20 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/489/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” –
głosowało 20 radnych.
3) Do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018 zostanie przedstawione sprawozdanie z posiedzenia Komisji
Budżetu i finansów.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan Knopik
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 5 grudnia 2017 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, a także pozostali radni, Burmistrz
GiM Wiesław Janiszewski oraz Skarbnik Zbigniew Wojtyło.
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Komisja spotkała się w celu omówienia projektu budżetu na 2018 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej. W pierwszej kolejności Skarbnik GiM przedstawił
ogólne zarysy budżetu, planowane dochody, wydatki oraz zadłużenie gminy.
Poinformował, że projekt budżetu uzyskał pozytywna opinię RIO, jednak zawierającą
uwagi dot. wskaźników jakie gmina powinna spełniać. Wskaźniki są na granicy
i w przyszłych latach będziemy musieli się pochylić nad wydatkami bieżącymi.
Następnie proponowany budżet GiM został omówiony wg zakresu branżowego
każdej z Komisji Rady Miejskiej. Przewodniczący Komisji przedstawiali uwagi, opinie
i wnioski wypracowane na wcześniejszych posiedzeniach.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego wnioskowała, aby w ramach
wolnych środków budżetowych, pojawiających się na przestrzeni roku 2018,
dofinansować ZDISK. Oczywiście radni zauważyli takie pozytywy w przyszłym
budżecie jak rondo w Leszczynach, sprawa budowy mieszkań socjalnych i wiele
innych spraw drogowych. W 2017 roku na inwestycje mieliśmy kwotę 350 tys. zł,
a okazało się, że na koniec roku inwestycje zakończyły się kwotą 2 mln 300 tys. zł.
Wiemy, że zmiany w budżecie w ciągu roku są cykliczne, systematyczne i mamy
nadzieję, że w ciągu roku ZDiSK zostanie dofinansowany.
Komisja Ochrony Środowiska wnioskowała, aby wolne środki, które pojawią się
w 2018 roku przeznaczyć na dotacje dla osób fizycznych do inwestycji związanych
z montażem ekologicznych źródeł ciepła. Dziękujemy, że już na to zadanie mamy
300 tys. zł, więc jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego.
Komisja Prawa wnioskowała, aby w dalszym ciągu realizować zadanie związane
z wymianą oświetlenia i doświetleniem naszej gminy (lampy solarne), o budowę
ronda przy Biedronce w Leszczynach (zad. ujęte w projekcie budżetu), o budowę
toalety publicznej w parku w Leszczynach. Burmistrz GiM poinformował,
że w sprawie oświetlenia są prowadzone rozmowy z Tauronem, mamy nadzieję,
że te dyskusje zakończą się podpisaniem stosownych umów.
Dłuższa dyskusja wywiązała się na temat wysokości środków jakie przeznaczamy
na oświatę. W tym roku jest ich o 6 mln zł więcej. Mamy wzrost liczby oddziałów
o 15, co jest skutkiem reformy jaka weszła. Wzrosła nam również liczba nauczycieli
dyplomowanych, co także wiąże się z kosztami wynagrodzeń.
Radna Grażyna Strzelecka, jako przedstawiciel ZNP, wnioskowała o regulację płac
dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych. Temat ten
zostanie szczegółowo omówiony na najbliższej Komisji Oświaty.
Formalnych wniosków do budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2018 nie sformułowano.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2018.
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że zgodnie z procedurą do projektu
uchwały Budżetowej i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wydane
przez RIO trzy uchwały. Następnie odczytał treść Uchwał V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach (zał.).
Przewodniczący RM powiedział, że przejawiało się przekonanie radnych, że jest
to budżet możliwości, a nie potrzeb. Ale przejawiała się też pozytywna cecha tego
budżetu – mamy zabezpieczone środki na działalność wszystkich jednostek
organizacyjnych gminy, placówek oświatowych. Z kolei w części inwestycyjnej mamy
bardzo mocno zaakcentowane zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji.
Będziemy kontynuować termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
przymierzamy się do termomodernizacji familoków, jak również mamy środki na
dotacje do wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców. Wyższe niż w ubiegłym roku
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mamy także środki na zadania drogowe. W tym budżecie mamy także budowę
kolejnego boisko szkolnego, zgodnie z zaleceniami Komisji Oświaty. Priorytetowe
zadnia jakie wynikały z prac Komisji branżowych są ujęte w budżecie
i mamy zabezpieczone środki na ich realizację.
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
Nr XLIII/490/17, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach – głosowało
20 radnych.
Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie budżetu. Konstrukcja budżetu to dzieło
Skarbnika i jego współpracowników - podziękował mu za to. Musimy pamiętać,
że cały czas borykamy się z zadłużeniem gminy. A mimo tego cały czas musimy
realizować na bieżąco zadania, które są niezbędne, których nie można nie robić.
Podziękował Radzie za konstruktywne podejście do procedowania budżetu. W tym
budżecie mamy zapisane wszystkie zadania, jest to najwyższy budżet w historii
gminy i zrobimy wszystko, by go jak najlepiej zrealizować.
Życzył wszystkim wszystkiego najlepszego na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia, a także na Nowy Rok, aby ta współpraca w dalszym ciągu układała się
tak jak do tej pory.
4) Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/491/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” głosowało 20 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/492/17 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
w 2018 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/493/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
w 2018 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało
20 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2018 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/494/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu w 2018 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 20 - głosowało
20 radnych.
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8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/495/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na
okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” głosowało 20 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/496/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020, została
przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
określającego zasady korzystania z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/497/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
określającego zasady korzystania z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Rybniku,
przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/498/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało
20 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
gruntowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/499/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
gruntowych, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało
20 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/500/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej, została
przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
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14) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od powiatu rybnickiego zadania
p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonia
w Leszczynach”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/501/17 w sprawie przejęcia od powiatu rybnickiego zadania
p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”,
została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/647/14 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIII/502/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/647/14 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości gruntowych, została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za” - głosowało 20 radnych.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 18.11.2017 r. do 12.12.2017 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radna Stefania Szyp zwróciła się z prośbą o naprawę uszkodzonej barierki nad
rzeką Jordanek w Czuchowie. Została ona całkowicie zniszczona podczas wypadku
samochodu, taki wniosek złożyła również na piśmie.
Radny Bogdan Knopik poinformował, że odbyły się drugie Mistrzostwa Świata
Super Enduro w Krakowie, a nasz zespół czyli SMK Enduro Czerwionka było na
podium. Podziękował za pomoc, za ufundowanie strojów, te dzieci wystąpiły
w naszych kurtkach Czerwionka Złoża Sukcesu. Dzięki temu jesteśmy już
rozpoznawalni nie tylko w kraju, gdyż to jest także impreza światowa.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski poinformował,
że starania o poprawę bezpieczeństwa z rejonie szkoły Podstawowej w Czuchowie
spełzają do tej pory na niczym. Wszystkie przeprowadzone wizje niczego nie
zmieniły, a ciągle tam dochodzi do zdarzeń drogowych. Niedawno samochód wypadł
tam z jezdni i przebił barierki ochraniające wejście do szkoły. Szczęście
w nieszczęściu, że nikomu nic się nie stało, ponieważ do wypadku doszło
w godzinach rannych. Jeżeli było by to w godzinach działalności szkoły, mogło to się
skończyć zupełnie inaczej. Prosi, aby zmotywować Urząd Marszałkowski czy ZDW
do podjęcia działań w celu polepszenia bezpieczeństwa w tym rejonie.
Radny Grzegorz Płonka powiedział, że na zachodzie w takich sytuacjach sprawdza
się długa wyspa i zwężki w środku drogi, żeby samochody zwalniały już wcześniej.
Żadne znaki tu nie pomogą.
Radny Ryszard Jonderko podziękował za wszystkie zadania wykonane w sołectwie
Przegędza w bieżącym roku. Podziękował Kapitule za wyróżnienie Karolinką KGW
z Przegędzy oraz jego osoby.
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że w kwestii oświaty są już uzgodnione
z dyrektorami regulaminy wynagradzania pracowników administracji i obsługi.
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Będziemy jeszcze w tej kwestii dyskutować. Podziękowała pani Sekretarz, która
wspólnie ze związkami zawodowymi opracowywała te regulaminy i tabele.
Dyrektor MOSiR Michał Cichoń w imieniu Burmistrza zaprosił na zbliżające się
imprezy sportowe. 1 stycznia na boisku w Dębieńsku o godzinie 14tej odbędzie się
mecz piłkarski pomiędzy LKS Decor Bełk, a reprezentacją gminy zrzeszającą
pozostałe kluby piłkarskie. 18 stycznia o godzinie 14tej rozpocznie się turniej
siatkówki, w którym udział wezmą cztery zespoły: MOSiR, ZDiSK, Radni i pracownicy
UGiM oraz Radni powiatowi i pracownicy Starostwa.
Wicestarosta Marek Profaska podziękował za zaproszenie, za współpracę oraz
atmosferę, którą tworzymy w ciągu całego roku. Dzięki tej współpracy osiągamy
szereg wymiernych wyników. W bieżącym roku zostało zrealizowanych kilka dużych
inwestycji drogowych tj. ul. Przemysłowa, Ornontowicka, Pojdy, Wiejska, Bełkowska,
Klimka. Koszt tych inwestycji to ponad 4 mln zł. Oraz nowe drogi na odcinku ponad
3 km. Realizujemy duży projekt na ponad 2 mln 500 tys. zł. w Zespole Szkół –
modernizacja infrastruktury sal, a przede wszystkim klasopracowni, które będą
wyposażone w standardzie światowym. Młodzież będzie miała do dyspozycji pełne
spektrum nowoczesnych technologii, dzięki którym będzie mogła się uczyć.
Następnie życzył wszystkim zdrowych, wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku.
Radna Grażyna Strzelecka przedstawiła informacje dot. Szlachetnej Paczki.
Przekazała podziękowania oraz życzenia świąteczne od obdarowanej rodziny.
Powiedziała, że ludzie ci płaczą ze szczęścia od dnia przekazania im paczek.
Ad. 11
Przewodniczący RM poinformował, że sesja Karolinkowa odbędzie się 29go
grudnia. O godzinie 14tej jest sesja uroczysta, natomiast o 13tej odbędzie się sesja
robocza. Wszyscy radni dostali harmonogram sesji do końca kadencji w 2018 roku,
prosi żeby się z nim zapoznać.
Następnie skierował do wszystkich życzenia zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia.
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

8

