Protokół Nr XLV/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 stycznia 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XLV 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 radna Izabela Tesluk.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza GiM poprosił o wycofanie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
lata 2018-2022" - projekt uchwały został wycofany z 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
Protokoły z sesji zwyczajnych z dnia 15 i 29 grudnia 2017 roku były wyłożone
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Protokół Nr XLIII/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
15 grudnia 2017 r. został przyjęty 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”głosowało 17 radnych.
Protokół Nr XLIV/17 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
29 grudnia 2017 r. został przyjęty 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”głosowało 17 radnych.
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Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 15 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Naczelnik Wydziału PFZ Andrzej Wącirz przedstawił multimedialną prezentację
dot. głównych założeń programu grantowego dla mieszkańców. Program ten dot.
zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zanim
przystąpiliśmy do tego programu przeprowadziliśmy konsultacje społeczne
z mieszkańcami, żeby zbadać czy w ogóle jest zapotrzebowanie na tego typu
instalacje. Chęć do udziału w programie zadeklarowało ponad 100 mieszkańców.
W związku z tym przystąpiliśmy do opracowania regulaminu tego programu. Źródła
finansowania tego programu to jest RPO województwa śląskiego i budżet gminy,
program ma formułę konkursową. Środki przeznaczone na ten konkurs to 23 mln. zł,
celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza. Następnie przekazał informacje
na jakie instalacje można otrzymać dofinansowanie, w jakiej wysokości, kto może
być uczestnikiem projektu oraz procedury, które należy przeprowadzić.
Nabór wniosków będzie odbywał się od 29 stycznia do 2 marca. Urząd
Marszałkowski planuje ten konkurs rozstrzygnąć do września, planowany okres
realizacji to 2018-2020.
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc przedstawił informację nt. modernizacji oświetlenia
w naszej gminie. Powiedział, że w zeszłym roku odbyło się kilka spotkań
z przedstawicielami gminy oraz firmy Tauron. Spotkania te miały doprowadzić
do tego, by określić ścieżkę postępowania w celu modernizacji zarówno słupów jak
i opraw oświetleniowych na terenie gminy. Tauron deklaruje na rok 2018 wymianę
około 120 słupów na terenie dzielnicy Leszczyny, a my jako gmina będziemy się
przymierzać do tego, żeby zająć się oprawami. W roku bieżącym przygotowujemy
dokumentację dot. wymiany około 600 opraw na terenie dzielnic Leszczyny
i Czerwionka, później w miarę możliwości będziemy to rozszerzać na pozostałe
tereny. W tej chwili wystąpiliśmy do firmy Tauron o wydanie warunków całej
inwestycji, oczekujemy na zgodę, na rozpoczęcie prac projektowych, na umowę
dzierżawy tego majątku.
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik dodał, że chcielibyśmy, aby oprócz tego,
że to oświetlenie będzie nowoczesne, żeby było również estetyczne. Chcielibyśmy
różne strefy oświetlać różnymi barwami, co nie będzie generować dodatkowych
kosztów.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 24 stycznia br.
Na początku omówiliśmy materiały na sesję Rady Miejskiej, a następnie krótko
podsumowaliśmy pracę Komisji w 2017 r. W okresie sprawozdawczym Komisja
przeprowadziła procedury badania i opiniowania wykonania budżetu za 2016 rok,
zakończone przyjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
Burmistrzowi absolutorium, 4 kontrole w jednostkach organizacyjnych,
jednostkach pomocniczych gminy i w podmiotach realizujących zadania gminne
w oparciu o umowy dotacji. Kontrole zakończono każdorazowo protokołami
pokontrolnymi. Całość dokumentacji związanej z pracą Komisji Rewizyjnej,
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2)

3)

4)

obejmującą protokoły z wykonanych kontroli, protokoły z posiedzeń Komisji
i uchwały przyjęte przez Komisję, znajduje się w Biurze Rady Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
22 stycznia br.
Zapoznano się z informacją o ujęciu w zmianach Wieloletniej Prognozy
Finansowej środków na prowadzenie wieloletniego zadania – funkcjonowanie
Centrum Organizacji Pozarządowych.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami:
 na temat inicjatyw lokalnych,
 na temat nagrody gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta „Diament
Biznesu”. Komisja postanowiła zgłosić do tej nagrody w kategorii usługa,
firmę – Restauracja „Kibic” Iwona Pietrzak,
 zapoznano się z pismem Pana Sebastiana Drążczyka,
 zapoznano się również z informacją o
naborze wniosków
o dofinansowanie w formie grantów na działania z zakresu budowy
i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii
ze źródeł odnawialnych.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się
23 stycznia br.
Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego doktora Mariana
Grzymskiego.
W porządku obrad dzisiejszej sesji nie ujęto projektów branżowo dotyczących
działalności Komisji.
Do projektów uchwał zawartych w porządku nie zgłoszono uwag.
Zapoznano się z odpowiedzią Burmistrza Gminy i Miasta na wniosek dotyczący
badań stanu uzębienia dzieci.
Omówiono również ogólną sytuację służby zdrowia w związku z powołaniem
nowego Ministra Zdrowia. Mamy nadzieję, że pewne sprawy ruszą do przodu.
Zgadzam się z diagnozą służby zdrowia, którą przedstawił nam w swoim
sprawozdaniu Burmistrz.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 stycznia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. przyjęcia Planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli.
Przekazano informacje o nowych rozporządzeniach dotyczących udzielania
pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ze sposobem
organizacji tej pomocy w szkołach i przedszkolach w naszej gminie.
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5)

6)

Prezes ZNP pani Grażyna Strzelecka przedstawiła aktualną sytuację dot.
wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest GiM Czerwionka-Leszczyny.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
22 stycznia br.
Omówiono branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił pismo mieszkańca
Czerwionki w sprawie stanu dachu familoka przy ul. Wolności, pismo mieszkańca
Przegędzy w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
w sołectwie oraz mieszkańca Leszczyn pana Sebastiana Drążczyka. Pisma
zostały skierowane do Wydziału Planowania, do ZGM oraz do Komisji Prawa
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami.
Następnie omówiono przebieg akcji zima, kwestię wymiany słupów
oświetleniowych, zgłoszono potrzebę bieżącej naprawy chodników, czy
konieczność w najbliższym czasie modernizacji mostów w Bełku i Czerwionce.
Komisja nie podjęła wniosków.
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 23 stycznia 2017 r.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono
uwag.
Zapoznano się z informacją Komendanta Komisariatu Policji w CzerwionceLeszczynach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie GiM
Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji w CzerwionceLeszczynach w 2017 roku.
Zapoznano się z informacją na temat zmiany nazwy ulicy Wilhelma Szewczyka
w Czuchowie, w związku z wystąpieniem Wojewody w tej sprawie.
W konsultacjach mieszkańcy opowiedzieli się za pozostawianiem obecnej nazwy.
Komisja 7 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” podjęła wniosek o podtrzymaniu woli
mieszkańców, przedstawionej w konsultacjach i pozostawieniu obecnej nazwy
ulicy.
Zapoznano się z pismem Pana Sebastiana Drążczyka.
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska.
Sołtys sołectwa Przegędza przedstawił problem dotyczący działalności firmy
Syrion – firma swoje instalacje prowadzi po słupach energetycznych, niestety
przewody często obwisają, spadają zagrażając bezpieczeństwu, a kontakt
z firmą jest bardzo trudny.
Komendant Policji zobowiązał się wystosować w tej sprawie pismo do firmy.
Natomiast Komisja z uwagi, że problem dotyczy terenu całej gminy, podjęła
wniosek, o zaproszenie na następne posiedzenie przedstawiciela firmy Syrion.
Zwrócono się o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji informacji
dotyczącej zmian w ustawie o samorządzie gminnym i kodeksie wyborczym.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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7)

8)

9)

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 24 stycznia 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 temat związany z powstaniem instytucji
Wody Polskie, na dziś nie ma jeszcze osoby, która będzie zajmowała się naszym
rejonem, dlatego nie wiadomo też jak będzie wyglądała sprawa czyszczenia
koryta rzeki Bierawki na dalszym odcinku.
Omówiono temat realizacji wniosków o dotacje dla osób fizycznych do inwestycji
związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła. W 2017 r. złożono 387
wniosków, podpisano 155 umów z czego zrealizowano 138 (17 osób
zrezygnowało). Na ten rok przeszło 189 wniosków, nowych złożono 60. Środki
mamy na realizację 66 wniosków.
Omówiono także temat dot. dofinansowania w formie grantów na działania
z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych. Nabór wniosków będzie trwał od 29 stycznia
do 2 marca 2018 r.
W związku z tym tematem Komisja podjęła wniosek o wydanie opinii prawnej
czy radny Rady Miejskiej może ubiegać się o takie dofinansowanie. Jak już
słyszeliśmy jest taka możliwość.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 stycznia br.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Burmistrz Wiesław Janiszewski,
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner oraz Skarbnik Zbigniew Wojtyło
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale Budżetowej na 2018 rok oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Następnie odpowiedział na pytania radnych.
Członkowie Komisji omówione projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie,
do pozostałych materiałów zawartych w porządku sesji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji, w odpowiedzi na pismo
mieszkańca dot. spadających dachówek na familoku przy ul. Wolności, odczytał
pismo dyrektora ZGM wyjaśniające ten problem.
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.
Komisja Statutowa powołana w celu zmiany Statutu Gminy zapoznała się
z projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy i Miasta w zakresie zmiany
załącznika nr 3 – wykaz jednostek organizacyjnych.
Powyższy projekt Komisja przyjęła jednogłośnie i postanowiła o przekazanie
go do konsultacji, a następnie pod obrady Rady Miejskiej, w celu uchwalenia.
Komisja powołana do zmian statutów jednostek pomocniczych gminy, w związku
z wnioskiem Komisji zgłoszonym na sesji Rady Miejskiej 15 grudnia 2017 r.,
dot. wystąpienia do sołectw z zapytaniem dot. ewentualnych zmian wyborów
sołtysa z zastosowaniem ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik do statutów,
zwraca się do Rady o przegłosowanie następującej treści wystąpienia:
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„Czy Zebranie Wiejskie opowiada się za wyborem sołtysa według zasad
zawartych w dotąd obowiązującym Statucie, bezpośrednio na zebraniu wiejskim,
czy za wyborami w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim i równym,
w oparciu o ordynację wyborczą na sołtysa sołectwa, przewidującą
przeprowadzenie wyborów w dniu wolnym od pracy, w lokalu wyborczym.
Zgodnie z § 4 pkt. 6 i 7 Statutu Sołectwa zagadnienie to jest sprawą istotną dla
społeczności lokalnej i powinno zostać rozstrzygnięte przez Zebranie Wiejskie.
Stosowna uchwał winna zostać podjęta i przekazana do Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w terminie do 1 czerwca 2018 roku.”
Mecenas Aleksander Żukowski dodał, że ta formuła wystąpienia bierze się
stąd, że Komisja obecnie pracuje nad zmianami statutów wszystkich jednostek
pomocniczych. Ich potrzeba wynika z tego, że należałoby trochę uprościć wybory
w jednostkach pomocniczych gminy. Na podstawie doświadczeń z końca 2016 r.
Komisja w tej chwili modyfikuje te przepisy i do końca półrocza przedstawi
Radzie propozycje zmian. Natomiast sołectwo Przegędza zwróciło się do Rady
z prośbą, żeby uwzględnić w czasie prac Komisji Statutowej pomysł, aby wybory
sołtysa odbywały się w dniu wolnym od pracy, nie na Zebraniu Wiejskim, w taki
sposób, który wymaga oddzielnej ordynacji wyborczej. Sołtys Przegędzy
poproszony na posiedzenie Komisji w dniu 15 grudnia ubiegłego roku,
uargumentował dlaczego sołectwo z taką propozycją wystąpiło. Zasugerował,
że nie jest to jedyne sołectwo, które z takim pomysłem się nosi. Komisja
przemyślała ten problem i postanowiła do pozostały sołectw z w/w wystąpieniem
się zwrócić, dlatego że teraz można to zrobić. Jeżeli któreś sołectwo wystąpiło by
za kilka miesięcy z takim pomysłem, do końca kadencji nie zdążylibyśmy tego
zrobić. Dlatego też chcemy zmotywować sołectwa do przedstawienia stanowiska,
które wypracuje Zebranie Wiejskie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z terminem,
na sesji czerwcowej Rada otrzyma końcowo przygotowane projekty zmian
statutów jednostek pomocniczych.
Treść wystąpienia została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało
19 radnych.
Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) wniosek Burmistrza o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad,
2) sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie
zmian nazwy ulicy Szewczyka w dzielnicy Czuchów,
3) Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań oraz
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.500.000 zł,
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
4) informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przeprowadzonej
kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
5) pismo Pana Sebastiana Drążczyka, które otrzymali wszyscy radni,
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6) projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dot. uzgodnienia projektu
uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich,
7) uchwały Gminy Sulmierzyce i Gminy Rząśnia w sprawie przyjęcia stanowiska
wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji
Geologicznej,
8) zaproszenie Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca do udziału w dniu
skupienia dla samorządowców – 24 marca, w sobotę przed Niedzielą
Palmową.
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 2018, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/509/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, 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 XLV/510/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” –
głosowało 19 radnych.
3) Do projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/511/18 w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
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4) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie
określenia zasad obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania
nieruchomości gruntowych stanowiących uprawy rolne, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/512/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/28/98 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 kwietnia 1998 roku w sprawie określenia zasad
obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych
stanowiących uprawy rolne, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” głosowało 19 radnych.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 13.12.2017 r. do 19.01.2018 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Marek Szczech zapytał czy w Programie Gospodarowania Zasobami
Mieszkaniowymi będzie jakaś informacja nt. podłączenia familoków do centralnego
ogrzewania.
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że ta informacja nie powinna się znaleźć w tym
programie, ponieważ to bezpośrednio gospodarowania lokalami nie dotyczy, choć
taka informacja znaleźć się może. Program ma swoje wymogi, które są przyjęte
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
Radny Waldemar Mitura zapytał czy wiadomo coś w sprawie ostatnio złożonych
interpelacji dot. sprawy wyjazdu z TESCO oraz schodów przy targowisku.
Pełnomocnik ds. PRiG, odpowiedział, że konkretnej odpowiedzi nie dostał. Sprawa
jest analizowana.
Ad. 11
Przewodniczący RM poinformował, że wpłynął projekt uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego dot. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku w sprawie Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Jest to dosyć
obszerny i szczegółowy dokument, który jest teraz opracowywany w wydziale
branżowym, termin zgłaszania uwag upływa 17 lutego i do tego czasu musimy zająć
stanowisko w tym temacie. W związku z tym jest propozycja aby około 10 lutego
odbyło się posiedzenie łączonych Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji
i Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego oraz Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, na których
przeanalizujemy założenia tej uchwały i wypracujemy stanowisko. Następnie
odbędzie się sesja nadzwyczajna, żeby Rada miała możliwość podjęcia
wypracowanego stanowiska.
Przy sprawozdaniu z realizacji wniosków na dofinansowanie do źródeł ciepła,
pojawiła się sprawa przedłużających się terminów związanych z uzyskaniem
przyłącza gazowego (podobno nawet do roku trzeba na to czekać). Dobrze by było
na branżową lutową Komisję zaprosić przedstawicieli gazociągów.
Zapisy na dni skupienia dla samorządowców będą odbywać się poprzez Biuro Rady.
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Pełnomocnik ds. PRiG, odnośnie uchwały parkowej powiedział, że ta uchwała jest
niezmiernie ważna. Ale to jest dopiero początek. Sama uchwała nt. parku
krajobrazowego to jest dopiero pierwszy krok. Drugi i ważniejszy, to program ochrony
parku i to wtedy dopiero pojawią nam się strefy, gdzie co wolno, a czego nie. Dobrze
by było zastanowić się nad tym, czy ruszać granice. Mamy szansę żeby chronić to co
chronić należy, ale mamy również szansę na to, żeby zracjonalizować pewne zapisy.
Pytanie czy nam się uda dobrze program ochrony napisać. Jedyny plus to taki,
że jest prymat planu zagospodarowania przestrzennego nad tą uchwał, tam gdzie on
istnieje. Już w przyszłym tyg. będziemy spotykać się nad tą kwestią i w Urzędzie
Marszałkowskim i w Parkach.
Burmistrz GiM dodał, że jeżeli mamy na coś wpływ, to zróbmy wszystko by
złagodzić przepisy prawa, często nielogiczne dla naszych mieszkańców.
Poinformował, że w związku z tym, że powstała metropolia zajęto się kwestią
komunikacji. Jesteśmy cały czas na etapie rozmów przynależności GIM CzerwionkaLeszczyny do metropolii. Ale te rozmowy będą zmierzały do tego, żeby
usankcjonować kwestie związane z linią 194, która będzie obsługiwana przez
metropolię. Na dziś mamy uzgodnione, że to także będzie linia bezpłatna dla
młodzieży – czyli gmina będzie musiała dopłacić do tego co już płaci odpowiednio
więcej. Na razie mamy możliwość, aby spytać się ile nas wejście do metropolii będzie
kosztować i w jakim stopniu będzie to korzystne dla naszej gminy.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że dzisiaj odbyła się akcja protestacyjna MZK
i zapytał jak to odbyło się w naszej gminie.
Burmistrz GiM powiedział, że w naszej gminie obsługę MZK prowadzi PKM. Na dziś
był zaplanowany strajk ostrzegawczy. Na ten czas miała być uruchomiona bezpłatna
komunikacja zastępcza. Jaki będzie efekt nie wie, na razie żadnej informacji, ani
żadnego telefonu na tą okoliczność nie miał.
Ustalono, posiedzenie łączonych
odbędzie się 7 lutego o godz. 15tej.

Komisji w temacie Parku Krajobrazowego

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

9

