Protokół Nr XXXIII/09
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 30 stycznia 2009 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXIII sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich
Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępców
Burmistrza pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W Sesji brało udział 18 radnych, nieobecność
usprawiedliwili radni: Marek Paluch, Krzysztof Rak, Leszek Salamon.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska stwierdził na podstawie listy
obecności, że w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta prosił o wycofanie
z porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i
uzgodnienia wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
w
Czerwionce-Leszczynach,
2) podwyższenia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
3) ustalenia najniższy wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i
uzgodnienia wartości punktu w Zarządzie Dróg i Służbach Komunalnych.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z dokonanymi zmianami:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 19 i 30 grudnia 2008 r.
4.Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5.Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6.Informacja o bieżącej korespondencji.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Planów Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Działalności
Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
2) Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na
2009 rok,
3) stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Książenice w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych 28 grudnia 2008r.,
4) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dot.
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przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów
jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
6) uchylenia Uchwały Nr XXX/312/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych,
7) ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru odpadów stałych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wykonywane przez Zarząd Dróg i Służby
Komunalne,
8) zmiany Uchwały Nr XXIV/234/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
9) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (ZS Nr 2),
10)wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (G Nr 6),
11) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P Nr 6),
12) nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1
w Czerwionce-Leszczynach,
13)wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom,
14)określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w domach
wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny,
15)zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2009 rok.
8.Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9.Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11.Zakończenie.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 19 grudnia 2008 r. został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało
18 Radnych.
Protokół z sesji w dniu 30 grudnia 2008 r. została przyjęta przy 16 głosach „za”,
2 „wstrzymujących”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Szerzej omówił sprawy związane z realizacją zadania pn. kopalnia Dębieńsko, jak
wiadomo firma Karbonia otrzymała koncesję na wydobycie węgla z pokładów 1000 –
1400 m, trwają wiercenia geologiczne. W międzyczasie ta sama firma złożyła wniosek
na kolejne koncesje, na wydobycie węgla z poziomów tzw. dawnej kopalni tj. 800 m,
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gdzie zalega ok. 150 mln ton węgla. Stąd taka refleksja, czy na pewno powodem
zamknięcia kopalni w 2000 r. był brak węgla. Odbyło się również spotkanie z Prezesem
firmy Łukosz, omówione zostały sprawy związane z rozpoczęciem działalności tej firmy
na terenie gminy. Zakład w tej chwili jest przygotowywany do uruchomienia, rok 2009
jest rokiem uruchomienia zakładu, w II kwartale najprawdopodobniej mogą nastąpić
pierwsze zatrudniania, mowa jest o liczbie kilkuset osób.
Uczestniczył w Zgromadzeniu i Zarządzie MZK, poinformował, że koszt wozokilometra
w MZK to jest 2,20 zł, zaproponowany przez KZK GOP to 3,05 zł. Wczoraj odbyło się
spotkanie z sołtysami i przewodniczymi rad i zarządów dzielnic, na którym również
kwestie transportu a w szczególności linii 194 były poruszane. W dalszym ciągu w tych
sprawach będą prowadzone negocjacje.
Zaprosił na doroczne spotkanie z podmiotami gospodarczymi.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz, poinformował, iż na
posiedzenie Komisji, które odbyło się 27 stycznia br. Zaopiniowano brzmienie
załączników do projektów uchwał w sprawie planu pracy Komisji oraz planu Kontroli na
2009 r. Przyjęto następujące wnioski pokontrolne z postępowania kontrolnego
w ZD i SK:
1. na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że ZD i SK realizuje
założenia wynikające ze Statutu Zarządu Dróg i Służb Komunalnych i jego
powołanie było właściwym działaniem Burmistrza i Rady Miejskiej,
2. Komisja wnioskuje do Burmistrza G i M i właściwej Komisji branżowej
o podjęcie działań skutkujących rozwiązaniem problemu składowania odpadów
biodegradowalnych, z ewentualnym planowaniem środków na ten cel w budżecie
Gminy na 2010 r.,
3. Komisja wnioskuje do Burmistrza G i M o podjęcie działań w celu zawarcia
porozumienia z przedstawicielami Skarbu Państwa odpowiedzialnymi za
utrzymanie dróg stanowiących własność Skarbu Państwa przebiegających przez
teren naszej gminy.
Powyższe wnioski Rada przyjęła „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
w 2008 r.(zał)
Sprawozdanie został przyjęte 17 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
Radny Antoni Bluszcz dodał, że o pracy Komisji Rewizyjnej mówi się bardzo krótko
a jest to praca żmudna i trudna, stąd chciałby podziękować członkom Komisji za
zaangażowanie.
2) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 26 stycznia br. Komisja pozytywnie
zaopiniowała branżowe projekty uchwał. Zapoznano się z informacją dot.
zrealizowanych wniosków dotacyjnych w 2008 r. przez kluby sportowe oraz dot.
konkursów dotacyjnych w 2009 r. Z satysfakcją przyjęto informację o powołaniu Biura
Polityki Społecznej, które zajmie się m. in. sprawami rozliczeń dotacji. Zwracano się
o przeanalizowanie możliwości finansowania działalności sportowej na terenie gminy na
podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym.
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3) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 28 stycznia br. Zapoznano się z projektami uchwał
branżowych na sesję oraz z informacją Naczelnika Wydz. Edukacji dot. zmian
w ustawie o systemie oświaty i ustawie karta nauczyciela.
podjęto następujące wnioski:
1) opracować i przedstawić Komisji, harmonogram termomodernizacji placówek
oświatowych,
2) opracować ogólne zasady najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie
komunalne.
4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
radny Grzegorz Płonka poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się 26 stycznia
br. Zapoznano się z branżowymi projektami uchwał, które zaopiniowano pozytywnie
(szerszą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usługi odbioru odpadów stałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wykonywane przez Zarząd Dróg i Służby Komunalne),
Podjęto wniosek do Burmistrza o wypracowanie modelu większej kontroli firm
zajmujących się wywozem odpadów na terenie gminy w zakresie stosowania zapisów
Regulaminu utrzymanie czystości i porządku.
Zapoznano się z informacją nt. przygotowania do prowadzenia „akcji zima” - sprzęt jest
przygotowany, podpisano umowy z osobami prowadzącymi odśnieżanie na terenie
sołectw i dzielnic.
W sprawach bieżących zwracano się o przedstawienie informacji na temat działalności
ZGM i ZD i SK, która jak poinformowano zostanie przedstawiona na następnej sesji.
Wskazywano uwagę na fakt fatalnego stanu dróg żużlowych i potrzeby kompleksowego
załatwienia tego tematu. Podjęto wniosek o opracowanie wieloletniego planu remontów
dróg i chodników przy drogach powiatowych.
Uzyskano również informacje o przedłużającej się z uwagi na wejście w życie nowych
ustaw, procedurze przyjęcia studium uwarunkowań do panu zagospodarowania
przestrzennego gminy.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 27 stycznia br.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej do
których nie zgłoszono uwag. W sprawach bieżących poruszono sprawę sprzedaży lokali
użytkowych oraz ośrodków zdrowia.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 27 stycznia br. Na posiedzeniu omówiono projekty
uchwał w zakresie dot. branżowo Komisji. Szerszą dyskusję wywołał projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru odpadów stałych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wykonywane przez Zarząd Dróg i Służby
Komunalne - i sprawa wywozy odpadów. Zwrócono się o przygotowanie na kolejne
posiedzenie Komisji kalkulacji dot. tzw „opłaty śmieciowej”.
Omówiono sprawę dot. przygotowań ZD i SK do zbiórki i wywozu odpadów
biodegradalnych.
Komisja szerzej omówiła również sprawę dot. zmiany granic Parku Krajobrazowego
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„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, uznano potrzebę zmian granic
dostosowując je do obecnych realiów (zjazdy z autostrady, strefa ekonomiczna itp.).
Podjęto wniosek aby zmienić granice parku w taki sposób aby prowadziła ona od
Podlesia w kierunku ul. Wyzwolenia w Stanowicach do ul. A. Krajowej w Leszczynach.
Komisja zwróciła się o zwołanie w miesiącu marcu br. spotkania z Pracownią
opracowującą Studium do planu w celu uzyskania informacji na jakim etapie są
prowadzone prace i jaki mają kształt, proponowano aby było to szersze spotkanie nie
tylko członków Komisji. W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z informacją dot.
organizacji konkursu na nazwę ścieżki edukacyjnej w Przegędzy, pismem w sprawie
ustanowienie pomnika przyrody.
7) Komisja Budżetu i Finansów –Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 28 stycznia br. Na posiedzeniu
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, tj.
zmiany w budżecie gminy i miasta na 2009 r., zmian Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami, projektów uchwał w sprawie sprzedaży mieszkań.
Komisja pozytywnie zaopiniowano powyższe projekty.
8) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br.
członkowie Klubu omówili materiały na dzisiejszą sesję Rady. Szerszą dyskusję podjęto
w temacie opłat za wywóz nieczystości stałych. Podjęto również dyskusję w temacie
do. zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący radny Adam Kapias
poinformował, że członkowie Klubu na spotkaniu w dniu 27 stycznia br. zajęli się
problematyką dotyczącą projektów uchwał na sesję. Przy okazji omówienia zmian
w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócono się
o opracowanie planu termomodernizacji placówek oświatowych. Odnośnie cen odpadów
zgłaszano pytania czy nie mogą być te ceny zmniejszone z 15 zł na 14 zł za kubeł,
z uwagi na konkurencję, która ma ofertę nieco niższą. Jeżeli chodzi o projekt dot.
zasad sprzedaży mieszkań, zwracano się aby w § 3 zmienić zapis: „sprzedaż lokalu
może być ...” na „sprzedaż lokalu będzie ....”. W zakresie zapisów rozdziału 9, proszą
o wyjaśnienia Wydziału Prawnego, czy zapis oznacza, że Burmistrz będzie mógł
przeznaczyć do sprzedaży np. budynek ośrodka zdrowia, czy inną placówkę ważną dla
środowiska lokalnego, oczywiście podmioty tam działające będą mogły w pierwszej
kolejności go kupić, ale podmioty te mogą nie dysponować takimi środkami. Czy zapisy
dają taką możliwość Burmistrzowi.
Przewodniczący Klubu poinformował, że złożono wniosek do Przewodniczącego Rady
o przekazanie sprawozdań z działalności ZD i SK i ZFGM, które jak uzyskał informację
są przygotowywane.
Wyraził zadowolenie, że sprawozdanie Burmistrza, nie po raz pierwszy, zawiera
elementy, które bardzo dobrze rokują dla rozwoju naszej gminy, chodzi tu np.
o zakłady mięsne, Karbonię, choć powrót górnictwa rodzi pytanie, czy to jedyny
kierunek. Działania, które wspólnie podejmują pod kierunkiem Burmistrza, w jego ocenie
zasługują na uznanie. Cieszą słowa Burmistrza w wywiadzie dla Kuriera, że współpraca
w Radzie układa się dobrze.
Burmistrz G i M podziękował za te słowa , za to że ktoś potrafi dostrzec, że jest coraz
lepiej, ale pytanie pozostaje, czy nie może być lepiej. Jeżeli chodzi o kopalnię to
stwierdził, że od początku od grudnia 2006 r., przyszłości gminy i miasta nie wiązał
z górnictwem. Na przestrzeni 24 miesięcy udało się opracować koncepcję przyszłości
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gminy w oparciu o potencjał a jednym z jego elementów jet górnictwo. Jednym
z elementów, który być może pomoże nam, albo uspokoi jeżeli chodzi o rynek pracy jak
i budżet gminy, to będzie funkcjonowanie kopalni. Skutki oddziaływania takiego zakładu,
to są i skutki negatywne. Jeżeli już kopalnia ma powstać to niech powstanie jak
najszybciej dlatego, że ludzie jeszcze o niej mówią bardzo ciepło, a z punktu widzenia
społecznego jest to ważne. Jeżeli chodzi o termomodernizację obiektów oświatowych,
to harmonogram jest będzie udostępniony. Ale jeżeli w dużej mierze dało się
przekonać, że robi się dobrze i zgodnie z potrzebami to chyba nie są oskarżani o to, że
harmonogram który jest, powstał w oparciu o parytety nieekonomiczne. Bezwzględnie
są to obiekty gminne, których koszty ogrzewania są bardzo duże, te elementy powodują,
że harmonogram jest taki a nie inny. Kolejna sprawa to opłata za wywóz śmieci.
Zobowiązał Dyrektora ZD i SK aby dokonał wyliczeń ile faktycznie wynosi koszt wywozu
1 kubła. Jeżeli Dyrektor mówi, że jest to 15 zł to prosi aby albo to przyjąć, albo odrzucić.
Jeżeli zostanie to odrzucone to znaczy, że są stare ceny a jeżeli są stare ceny to
znaczy, że trzeba dotować a dotować nie można. Jeżeli konkurencja dałaby cenę nie
14 zł a 11 zł za kosz to powiedziałby, że to jest konkurencja. Natomiast jeżeli chcemy
aby nasza firma w sposób bezwzględny była transparentna, czyli postępowała zgodnie
z prawem i jeżeli na śmieciarce ma być trzech pracowników, bo tak stanowi przepis i to
respektują a firma konkurencyjna jeździ z dwoma pracownikami a różnica w cenie jest
tylko 1 zł, gdzie jak wiadomo największe to są koszty osobowe. ZD i SK nie powinien
zajmować się śmieciami, w perspektywie czasu chciałby aby ten obszar został
sprywatyzowany, niech tym się zajmuje wyspecjalizowana firma na bazie majątku
zarządu. Ale trzeba pamiętać o ustaleniach podjętych na spotkaniach z pracownikami
ZGK i M, kiedy to radni powiedzieli, że nie zwalniać, przejście do zakładu na zasadzie
art. 23 ' i dać podwyżki. Zobowiązano się i podpisano porozumienie w tym zakresie.
W tym czasie rynek pracy był korzystny aby z tego zakładu odchodzić i szereg
pracowników odeszło. Utworzone zakłady wychodzą na prostą, normalnie funkcjonują
i są konkurencyjne do prywatnych firm. Zakłady te funkcjonują non profit, ale nie można
do ich działalności dokładać. Chce wszystkich przekonać aby postawić na normalność.
Przewodniczący Rady stwierdził, że koszty związane z wywozem odpadów rosną,
z punktu widzenia mieszkańców te koszty są duże. Jest tu pewien aspekt, na który
należy zwrócić uwagę – wzrost kosztów powoduje tworzenie się dzikich wysypisk
śmieci. Cieszą słowa Burmistrza, że ZD i SK w perspektywie czasu nie będzie zajmował
się sprawą śmieci bo dochodzi do takiej sytuacji, że radni są nijako przymuszani do
przyjęcia stawki, ponieważ nie ma możliwości finansowania z budżetu gminy tych
zadań.
Radny Alojzy Waniek przypomniał, że na jednej z komisji mówił o ponownej kalkulacji
ceny. Zwrócił uwagę również, że była mowa o kontroli konkurencji, która nie stosuje się
do regulaminu, odbiera tylko niektóre odpady a inne potem porzucone muszą sprzątać
nasze służby.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pismo Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dębieńsko dot. podjęcia uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieńsko,
2) sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach z przebiegu
wyborów sołtysa sołectwa Książęnice oraz protokół z posiedzenia Miejskiej
Komisji Wyborczej,
3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008 rok,
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4) pismo Burmistrza Gminy i Miasta o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał,
5) pismo Burmistrza Gminy i Miasta o poszerzenie zmian ujętych w projekcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku
głosować treść uchwały.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 15 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/333/09 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 15 Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach na rok 2009 , uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/334/09 w sprawie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach na rok 2009 , została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
15 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa
Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych 28 grudnia
2008r., uwag nie zgłoszono.
Irena Woźnica Sekretarz G i M – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
przedstawiła sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach
z przebiegu wyborów sołtysa sołectwa Książenice oraz protokół z posiedzenia
Miejskiej Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr XXXIII/335/09
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa
Sołectwa Książenice w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, przeprowadzonych
28 grudnia 2008r., została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 15 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
Gliwickiego dot. przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego
działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/336/09 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu Gliwickiego dot. przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie
rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 15 Radnych.
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5) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2009, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/337/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2009, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/312/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/338/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/312/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
18 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru odpadów
stałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wykonywane przez Zarząd
Dróg i Służby Komunalne, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/339/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru
odpadów stałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wykonywane przez
Zarząd Dróg i Służby Komunalne, została przyjęta 16 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.
8) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/234/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu
Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/340/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/234/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu
Urzędowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/341/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy , została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/342/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy , została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
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w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/343/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy , została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII/344/09 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od
ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom,
zgłoszono następujące uwagi:
Radny Alojzy Waniek poinformował, że na Komisjach zgłaszał aby w tytule dodać
słowa „od ceny wyliczonej przez rzeczoznawców”.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny wyjaśnił, że z ustawy jednoznacznie wynika,
iż cena ma być ustalona przez rzeczoznawcę.
Następnie przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Wańka.
Wniosek przy 3 głosach „za”, 8 „przeciw”, 7 „wstrzymujących” został odrzucony.
Uchwała Nr XXXIII/345/09 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od
ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom,
została przyjęta 15 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.
14) Do projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
i użytkowych w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny, zgłoszono następujące uwagi:
Przewodniczący Rady prosił o odpowiedź na uwagi zgłoszone przez radnego Adama
Kapiasa w trakcie sprawozdania z działalności Klubu.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny wyjaśnił, że w zakresie zapisów § 9 pkt 1 wynika
z nich, iż sprzedaż może nastąpić zarówno na wniosek zainteresowanego jak
i Burmistrza. Zmiana zapisu w § 3 z „może” na „będzie”, merytorycznie niczego nie
zmieni, jeżeli chodzi o rozumienie tego paragrafu ale wydaje się, że obecny zapis jest
bardziej poprawny pod względem legislacyjnym.
Przewodniczący zwrócił się do radnego Kapiasa – czy te zgłoszenia należy taktować
jako wnioski , czy jako sugestie.
Radny Adama Kapias stwierdził, że są to sugestie.
Uchwała Nr XXXIII/346/09 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
i użytkowych w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny, została przyjęta 15 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.
15)
Do projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXIII/347/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, została przyjęta 17 głosami „za”,
1 „wstrzymującym”.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Radny Andrzej Jarmundowicz pytał czy opłaty z mandatów, które wystawiane są na
podstawie fotoradarów są wysyłane do Warszawy ? W budżecie na 2009 r. założono
pewne kwoty, które otrzymają z tych mandatów, czy te pieniądze płacone do Warszawy
wrócą do gminy.
Teresa Czajka Skarbnik G i M poinformowała, że to co założono w budżecie dot.
fotoradaru, to kwoty kasowane przez naszą Straż Miejską na podstawie wynajętego
fotoradaru.
Ad. 9,10
Radna Stefania Szyp poinformowała, że złożyła do Burmistrza i Przewodniczącego
pismo mieszkańców Czuchowa o zwiększenie uprawnień Straży Miejskiej do kontroli
spalania odpadów w piecach.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że przygotowują Straż Miejską do
tego typu kontroli, podziękował za wsparcie działań Burmistrza.
Radny Józef Szczekała zgłosił brak odpowiedzi na zapytanie dot. możliwości
utworzenia zatoczki w rejonie Przedszkola Nr 10.
Przewodniczący zgłosił potrzebę uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych.
Pytał kiedy zakończy się objazd w Dębieńsku i będzie można pojechać normalną drogą.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że najwcześniej w lipcu, tak wynika
z harmonogramu prac. Do 20.11 mają być zakończone prace na tym odcinku.
Radny Waldemar Mitura odniósł się do artykułu dot. terenu po byłej Biedronce
w Leszczynach, który mówił pesymistycznie o tym terenie, czy nie da się nic w tej
sprawie zrobić.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma do kogo się w tej sprawie
zwrócić, jest syndyk który nie podejmuje żadnych działań.
Radny Bernard Strzoda
Zwrócił się o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu na ul. Woszczyckiej
i ul. Kolonia w Palowicach (wprowadzenie ruchu jednokierunkowego).
Radny Henryk Dyrbuś
Zwrócił się o przekazanie informacji na jakim etapie jest realizacja piłkołapu na boisku
przy Szkole Podstawowej w Przegędzy .
Radny Alojzy Waniek – odniósł się do uzyskanej odpowiedzi na temat kanalizacji
deszczowej. Następnie podziękował Burmistrzowi Raudnerowi i Ośrodkowi Pomocy
Społecznej za działania podjęte w celu pomocy rodzinie. Tak głęboka dyskusja,
podejście do sprawy i rozpatrywanie odbyło się po raz pierwszy w demokratycznym
państwie. Sytuacja była trudna ale Burmistrz Raudner i pracownicy OPS zrozumieli
potrzebę pomocy potrzebującej rodzinie. Obecna sytuacja jest dalej ciężka ale OPS
stanął na wysokości zadania i oddelegował pracowników do pomocy, za co serdecznie
dziękuje.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza G i M podziękował za te słowa ale zapewnił, że
nie tylko w tym przypadku tak działają. W każdym jednym przypadku starają się
w ramach prawa każdemu pomóc, kto tej pomocy potrzebuje.
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Radny Ryszard Jonderko podziękował za działania poczynione w celu poprawy
bezpieczeństwa wyjazdu z ul. Szkolnej na ul. Mikołowską. Podziękował również za
realizowanie tematu dot. ścieżki ekologicznej w Przegędzy, która jest na ukończeniu.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

Przewodniczący
Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska
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