Protokół Nr XLVII/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 lutego 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XLVII
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 17 radnych, nieobecny
był radny Wacław Brózda, radny Antoni Procek, radny Michał Stokłosa oraz radna
Izabela Tesluk.
Przewodniczący RM, na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu
Przestrzennego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu górniczego „Dębieńsko 1” – etap 2 - projekt uchwały został wycofany
z porządku obrad sesji jednogłośnie 17 głosami „za” – głosowało 17 radnych.
Na wniosek Burmistrza G i M poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2018 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 Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.
Ad. 3
Protokoły z sesji z dnia 26 stycznia i 14 lutego 2018 roku były wyłożone
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
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1)

2)

Protokół Nr XLV/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
26 stycznia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie 17 głosami „za” - głosowało
17 radnych.
Protokół Nr XLVI/18 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w dniu 14 lutego 2018 r. został przyjęty 14 głosami „za”
i 3 głosami „wstrzymującymi”- głosowało 17 radnych.

Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 22 lutego 2018 r. oraz realizacji uchwał
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Następnie Burmistrz GiM przedstawił prezentację multimedialną zawierającą
podstawowe informacje nt. zakładu produkcji absorbentów węglowych, który być
może zacznie działać w miejscu JSW Koks, która swoją działalność zakończy
w 4 września br. Dodał, że nie jest to akceptacja takiego zakładu, bo żeby takowa
była musi być społeczne przyzwolenie i decyzja Rady. Powiedział, że umówiony jest
z przedstawicielami JSW Koks, że na przełomie kwietnia i maja byłoby kolejne
spotkanie także z Wysoką Radą, po to, żeby przekazali informacje nt. procesu
wygaszania Koksowni i potencjalnego zakładu, który miałby powstać na terenie
Koksowni. Koszt projektu nowego zakładu to ok 8 mln zł, a koszt jego budowy to ok
25 mln zł. Wolelibyśmy, żeby Koksownia została zlikwidowana, budynki zburzone,
a grunty na głębokość kilku metrów wywiezione i zutylizowane.
Radny Marek Szczech zapytał czy bezpłatne przejazdy będą dot. tylko linii 194 czy
także 195 i od kiedy zostaną uruchomione. Zapytał także czy wiemy jakie będzie
oddziaływanie na środowisko tego zakładu, który jest projektowany.
Burmistrz GiM odpowiedział, że również linii 195. Obecnie te linie są obsługiwane
przez KZK GOP, a od 1 stycznia 2019 r. przez Metropolię. Jednak nie wie
czy darmowe przejazdy dla młodzieży będą uruchomione od 1 września 2018 r.
czy od 1 stycznia 2019 r.
Jeżeli chodzi o zakład, to nie znamy na razie raportu oddziaływania na środowisko.
Nie będzie robiła tego gmina, gdyż w tym przypadku będzie stroną w postępowaniu.
Jednak będziemy to monitorować. Nasz plan zagospodarowania przestrzennego nie
pozawala na to, aby w tym rejonie były składowane czy magazynowane materiały
niebezpieczne, co wyklucza usadowienie na tym obszarze zakładu, który jest
szkodliwy dla środowiska.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 21 lutego br.
Na posiedzeniu omówiliśmy materiały na dzisiejszą sesję. Ponadto Komisja
Rewizyjna przygotowuje plan pracy na bieżący rok, który będziemy chcieli
przedstawić do zatwierdzenia Wysokiej Radzie na następnej sesji.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie odbyło się
19 lutego br.
W porządku obrad sesji nie znalazły się projekty branżowo dotyczące
działalności Komisji. Do projektów uchwał nie zgłoszono uwag.
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W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami:
 na temat gali nagrody gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta „Diament
Biznesu”, która odbył się 9 lutego br., w tym miejscu skierowano
podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej
imprezy,
 Pełnomocnik ds. Społecznych omówiła temat dotyczący ogłoszenia
konkursu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na okres
2 lat. Na ten cel przewidziana jest kwota 100 tys. zł. na rok, w tym roku
95 tys. zł na prowadzenie Centrum i 5 tys. zł. na realizację
przedsięwzięcia wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji, termin
składania wniosków mija 6 marca.
Poinformowała również o podziale dotacji na realizację projektów
z zakresu sportu na 2018 rok.
Rzecznik Prasowy omówiła ostatnie wydarzenia:
 w tłusty czwartek częstowano pączkami w Leszczynach i Czerwionce,
w Centrum Informacji Turystycznej odbyły się warsztaty pieczenia
pączków, które prowadziło KGW z Dębieńska,
 w Walentynki na osiedlu można było zrobić sobie zdjęcie w ozdobnej
ramce (do czasu aż ramka nie zniknęła), rozwieszone były również
ozdoby w kształcie serc,
 rozpoczęto działania dot. organizacji Industriady, w tym roku pod hasłem –
Industria jest kobietą,
 wkrótce rozpocznie się kolejna edycja konkursu Zielona Wyspa
ze zmienioną formułą,
 w przygotowaniu również jest Jarmark Wielkanocny, który w tym roku
odbędzie się 24 marca br.
Zapoznano się z pismem Pana Sebastiana Drążczyka,
Zaproponowano, aby kolejne posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją
Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, w celu omówienia działalności
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnego Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie odbyło się
20 lutego br.
Radni obecni na Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad na
dzisiejszą sesję nie zgłoszono uwag.
Zapoznano się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rybniku, którą przedstawiła Kierownik Centrum Ewa Skiba.
Zapoznano się również z pismem Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. Antoniego Bery dotyczącym dofinansowania działalności Klubu.
W związku z brakiem quorum, Komisja nie podejmowała żądnych wniosków.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 lutego br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. połączenia dwóch fili
bibliotecznych w Dębieńsku, z jednoczesnym zaprzestaniem działalności filii nr 3
w Dębieńsku Starym.
Została przekazana informacja o projekcie Falochron dla śląska, skierowanym
do nauczycieli i pedagogów naszej gminy oraz o programie Ministerstwa Sportu
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Otwarte Strefy Aktywności.
Odczytano protokół z posiedzenia Komisji ds. stypendiów sportowych.
Za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017 r. przyznano 10 stypendiów sportowych
płatnych od marca do grudnia 2018 r., 15 nagród płatnych jednorazowo oraz dwa
wyróżnienia w postaci pucharów.
Poinformowano o przyznanych kwotach dotacji na realizację projektów z zakresu
sportu w 2018 r. dla klubów sportowych.
Zostały omówione imprezy i wydarzenia organizowane przez MOK, MOSiR oraz
Bibliotekę Publiczną.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Wiceprzewodniczący Komisji radny Janusz Babczyński poinformował,
że posiedzenie odbyło się 19 lutego br.
Komisja przystąpiła do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego
„Dębieńsko 1” – etap 2. Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że plan
został opracowany na wniosek przedsiębiorcy górniczego, którego status na
dzień dzisiejszy jest nieokreślony. Dla nas ten plan jest niekorzystny, dlatego
najlepiej byłoby go nie procedować do momentu, kiedy cokolwiek się wyjaśni.
Komisja jednogłośnie zdecydowała, aby wystąpić o wycofanie tego projektu
uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Następnie dyrektor ZGM Marian Uherek omówił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia
"Wieloletniego
programu
gospodarowania
zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022".
Omówiono także pismo mieszkańca Przegędzy w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej. Po wyjaśnieniach
Naczelnik PGN Lucyny Król, Komisja stwierdziła, że zmiana planu na korzyść
mieszkańca nie byłaby zgodna z zapisami obowiązującymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Czerwionka-Leszczyny.
W sprawach bieżących dyrektor ZDISK Piotr Łuc przedstawił harmonogram
zadań remontowych na najbliższe miesiące.
W związku z tym, że na posiedzeniu obecna była radna powiatowa Pani Irena
Woźnica oraz wicestarosta Marek Profaska radni przekazali im potrzeby
remontowe na drogach i chodnikach zarządzanych przez ZDP w sołectwach
i dzielnicach naszej gminy.
Radny Janusz Babczyński wystosował wniosek o remont ulicy Strzelczyka
w Dębieńsku, z kolei radny Ryszard Jonderko wystosował wniosek o utwardzenie
terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy. Oba wnioski zostały przez Komisję
przyjęte.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 20 lutego 2018 r.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.
Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele firmy Syrion, w związku
z problemami mieszkańców wynikającymi z działalności firmy. Przedstawiciele
firmy poinformowali, że przejęli obecną sieć i są w trakcie wymiany jej na
światłowody. Do końca kwietnia powinno to być zakończone, po czym
sukcesywnie likwidowane będą kable starej sieci.
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Ustalono również sposób kontaktu z firmą w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu.
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.
Zapoznano się z pismem-petycją Sebastiana Drążczyka.
Komisja podjęła wniosek o zamontowanie tzw. „żabek” na przejściach dla
pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych, na drogach gminnych.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej zasygnalizował potrzebę
zamontowania żabek również na drogach powiatowych, co zostało przyjęte przez
przedstawicieli powiatu.
Komisja poparła również wniosek Sołtysa sołectwa Szczejkowice o oznakowanie
w sposób widoczny przejść dla pieszych zlokalizowanych w Szczejkowicach
na drodze wojewódzkiej oraz utworzenie dodatkowego przejścia na tej drodze
w rejonie ulicy Hajduki.
Zapoznano się z informacjami dotyczącymi zmian w ustawie o samorządzie
gminnym i kodeksie wyborczym przedstawionymi przez Panią Sekretarz G i M
w formie prezentacji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 19 lutego br.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli Przedstawiciele Polskiej Spółki
Gazownictwa, którzy omówili sprawy związane z możliwością przyłączenia
do sieci gazowej mieszkańców poszczególnych sołectw oraz dzielnic.
Następnie Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku, który
zaopiniowała pozytywnie.
Przedstawicie fundacji „Jestem Głosem tych co nie mówią” podjęli problem
sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących na terenie naszej gminy.
W związku z tym tematem Komisja podjęła wniosek o przekazanie na ten cel
odpowiednich środków finansowych.
Prezes Rejonowego Związku Spółek Wodnych Andrzej Pielorz przedstawił
sprawozdanie z działalności Gminnego Związku Spółek Wodnych w CzerwionceLeszczynach za 2017 oraz plany pracy na rok 2018.
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła
gospodarkę odpadami na terenie naszej gminy. W roku ubiegłym odebraliśmy o
834 tony odpadów więcej niż w roku 2016. Jesteśmy na etapie przygotowywania
przetargu, gdyż obecna umowa skończy się na przełomie lipca i sierpnia.
Naczelnik wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że do tej pory wpłynęło
ponad 100 wniosków o granty na działania z zakresu budowy i przebudowy
infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
przewiduje się, że będzie ich około 300.
Poinformował także, że do dziś złożono 2 wnioski o dotacje do usuwania azbestu
i 12 wniosków o dotacje do oczyszczalni ścieków. Ponadto podpisaliśmy
30 umów o dotacje do wymiany pieców. Środków mamy w roku bieżącym na 60.
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Na koniec przekazał informację, że na terenie naszej gminy zostały porzucone
niebezpieczne odpady niewiadomego pochodzenia. Sprawa jest w toku.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 lutego br.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Burmistrz Wiesław Janiszewski,
oraz Skarbnik Zbigniew Wojtyło
Skarbnik GiM omówił zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz
wieloletniej prognozie finansowej. Omówił projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz projekt do wprowadzenia na dzisiejszą sesję
w sprawie stawek jednostkowych dla ZGM.
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 Radny Ryszard Jonderko złożył wniosek o utwardzenie
terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy. Komisja poparła ten wniosek.
Omówiono także zadanie związane z modernizacją deptaka przy ul. Sportowej
w Leszczynach.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały,
2) Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
społecznych w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
• zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
• zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
• zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022",
3) petycja Pana Sebastiana Drążczyka złożona w imieniu Klubu Niezależnych,
którą otrzymali wszyscy radni,
4) zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu w Rybniku na VII Turniej Piłki
Siatkowej Samorządowców, który odbędzie się 3 marca 2018 roku o godz.
9.00 w sali sportowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
5) przypominam o zaproszeniu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca do udziału
w dniu skupienia dla samorządowców – 24 marca, w sobotę przed Niedzielą
Palmową – proszę zgłaszać chęć uczestnictwa do Biura Rady
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 17 głosach „za”- głosowało 17 radnych.
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1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVII/514/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, 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 XLVII/515/18 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 emisji obligacji komunalnych, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLVII/516/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych, została przyjęta
jednogłośnie przy 17 głosach „za” – głosowało 17 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVII/517/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach
„za” - głosowało 17 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVII/518/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało
17 radnych.
6) Do projektu uchwały w
sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVII/519/18 w sprawie
zmiany Statutu Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” głosowało 17 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2018-2022", uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLVII/520/18 w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2018-2022", została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało
17 radnych.
8) Do projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018
rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVII/521/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta
jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 20.01.2018 r. do 16.02.2018 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radny Waldemar Mitura zapytał czy planujemy jakieś uroczystości z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości.
Burmistrz GiM powiedział, że te uroczystości mają kalendarz państwowy, my nie
przewidujemy ekstra uroczystości, poza tymi tradycyjnymi, które u nas obchodzimy
od lat. Określone programy mają szkoły i przedszkola w naszej gminie. Chciałby
przywrócić z okazji 11 listopada, na naszych centralnych uroczystościach kotyliony
biało-czerwone, które uhonorują to święto. Ale jeszcze nie mamy konkretów.
Radny Waldemar Mitura podziękował Dyrektorowi ZDiSK za szybką reakcję
i zabezpieczenie miejsca na parkingu przy targowisku w Leszczynach dla autobusu
Radny Artur Sola poprosił się o zajęcie sprawą śmieci w Leszczynach. Często
zdarza się tak, że w piątek wywożone są gabaryty, a w poniedziałek przy śmietnikach
leżą stare meble, rzeczy poremontowe itp. Pytanie co z tym robić. Dyrektor ZGM
wywozi to, ale pytanie na czyj koszt ma to robić. Nie może być tak, żeby mieszkańcy
składający te rzeczy nie w terminach pozostali bezkarni. Należałoby skoordynować
działania ZGM, Straży Miejskiej i Policji, żeby tych ludzi wychwytywać i karać.
Chodzi o to, żeby ten, który te rzeczy wyrzuca poniósł za to odpowiedzialność.
Wniosek złożony a piśmie prze radnego Ryszarda Jonderko:
„W imieniu mieszkańców sołectwa Przegędza oraz mieszkańców całej gminy,
korzystających z Ośrodka Zdrowia w Przegędzy proszę o utwardzenie terenu przy
Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami ażurowymi z przeznaczeniem na parking.
Wspomnę, iż w ośrodku tym przez najbliższe trzy lata będzie dalej prowadzona
opieka zdrowotna całodobowa. W budynku ośrodka znajduje się także
pomieszczenie przeznaczone na sołtysówkę, pomieszczenie spotkań Koła Gospodyń
Wiejskich oraz zebrań OSP Przegędza. Przy ośrodku znajduje się plac zabaw dla
dzieci oraz siłownia na wolnym powietrzu. Tak więc parking jest bardzo potrzebny.
W 2018 r. z funduszu sołeckiego przeznaczono na jego wykonanie 17523,71 zł.
Wstępny projekt oraz wycena kosztorysowa są wykonane.
Za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby z góry dziękuję"
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Ad. 11
Przewodniczący RM poinformował, że 3 marca odbędzie się VII Turniej Piłki
Siatkowej Samorządowców, w związku z tym planowane treningi odbędą się
w czwartek o godz. 18tej w Sali gimnastycznej przy SP w Stanowicach.
Następna sesja odbędzie wg harmonogramu 23 marca. Zgodnie z wcześniejszymi
wnioskami przed sesją, na Komisje Ochrony środowiska będą przygotowane mapki
dot. propozycji granic Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe
Rud Wielkich, po to żebyśmy mieli na czym pracować.
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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