Protokół Nr XXXIV/09
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 27 lutego 2009 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXIV 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 19 radnych, nieobecność
usprawiedliwili radni: Bogdan Knopik, Edward Kucharczyk .
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 wprowadzenie następujących zmian w porządku obrad:
1) wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych – wniosek przyjęto 12 głosami „za”, 1 „przeciw”,
3 „wstrzymującymi”,
2) wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie kredytu
bankowego długoterminowego w kwocie 12.000.000,00 zł – wniosek przyjęto
12 głosami „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymującymi”.
oraz dokonanie autopoprawek w projektach uchwał :
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację
zadań na drogach powiatowych,
- zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia
25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy
i Miasta Czerwionka – Leszczyny może samodzielnie zaciągać zobowiązania
finansowe w latach 2008 – 2009 na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Czerwionka – Leszczyny,
- zmian w uchwale budżetowej.
Wpłynął również wniosek Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Radny Bernard Strzoda Przewodniczący Klubu wyjaśnił, że Klub podjął wniosek
o wycofaniu tego projektu z uwagi na to, że Rada nie ma wpływu na opracowanie taryf,
jednocześnie Klub Radnych uwzględnił poprawne procedury związane z opracowaniem
taryf.
„Za” wniosek głosowało 10 radnych, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymujących”.
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Zbigniew Pławecki Radca Prawny wyjaśnił, że dla zmiany porządku obrad wymagana
jest bezwzględna większość ustawowego składu Rady tj. w naszym przypadku
11 radnych, stąd wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z dokonanymi zmianami:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 stycznia 2009 r.
Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności (prezentacja dot. projektów realizowanych i planowanych do
realizacji przez OPS).
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 9 w Czerwionce-Leszczynach,
2) zmieniająca Uchwałę Nr XXX/302/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do
Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori “Bajtuś”
w Rybniku przy
ul. Ogrodowskiego 22 a,
3) zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie podziału środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi
zmianami,
4) rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej,
5) zmiany Uchwały Nr II/16/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby
członków,
6) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
7) udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,
8) zmiany Uchwały Nr XXVIII/ 290 /08 z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę,
9) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy,
10)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieńsko,
11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czuchów,
12)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk,
13)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przegędza,
14)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stanowice,
15)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Książenice,
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16)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczejkowice,
17)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Palowice,
18)zmiany uchwały Nr XXVI/262/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie
przystąpienia do projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji”
współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
19)podwyższenia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
20)zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny może samodzielnie zaciągać
zobowiązania finansowe w latach 2008 – 2009 na pokrycie wydatków związanych
z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,
21)kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.000.000,00 zł,
22)zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2009 rok.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Informacja nt. działalności ZD i SK w 2008 r.
10. Informacja nt. działalności ZGM w 2008 r.
11. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13. Zakończenie.
Radny Henryk Dyrbuś poinformował, że po dyskusji na posiedzeniu intencją Komisji
Prawa było wycofanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Czuchów ze względu na to, że nie było to przyjęte przez Radę Dzielnicy
a Komisja już otrzymała ten materiał. Stąd składa wniosek o wycofanie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Czuchów
z uwagi na to, że na posiedzeniu Komisji nie było informacji czy będzie to zatwierdzone,
czy nie, stąd Komisji w tym temacie nie obradowała.
Radny Leszek Salamon brał udział w tej komisji i był tam tylko taki informacyjny
wniosek, składano tylko formalne zastrzeżenia, że ta uchwała w momencie dostarczenia
radnym nie była jeszcze przygotowana, ponieważ uchwały były dostarczone
w wymaganym terminie 7 dni przed sesją, natomiast zebranie w dzielnicy Czuchów
odbywało się 24 lutego br., przed sesją i na Komisji były tylko sugestie, że ta uchwała
powinna być wprowadzona do porządku obrad dopiero na sesji. Jak najbardziej jest za
tym aby ta uchwała była dzisiaj głosowana, nie przypomina sobie aby na Komisji padł
wniosek o wycofaniu.
Radny Antoni Bluszcz poinformował, że 24 lutego br. odbyło się zebranie Rady
Dzielnicy Czuchów, czyli organu statutowo uprawnionego do podejmowania takich
uchwał. Rada Dzielnicy przyjęła ten plan, chociaż było to 2 godziny po przeprowadzeniu
Komisji Prawa, dlatego wnioskuje aby ten punkt został w porządku obrad sesji.
Radny Adam Kapias stwierdził, że plany zostały opracowane niedawno, nie było wiele
czasu aby z nimi się zapoznać. W związku z tym jeżeli nie ma zależności wprost między
terminem głosowania na sesji a programami jakie mogą się pojawić dot. pozyskania
środków, to można by to przesunąć na później ale jeżeli jest inaczej to trzeba to
przegłosować dzisiaj. Zgłosił wniosek dot. porządku sesji aby pkt. 9 i 10 dot. informacji
z działalności ZGM i ZD i SK przenieść na początek sesji, aby dyrektorzy skomentowali
to i mogły nastąpić pytania – taki jest wniosek Klubu.
3

Radny Ryszard Jonderko wypowiedział się odnośnie Planu Odnowy, jest za tym aby to
głosować ale chciałby aby przed głosowaniem tego projektu dostarczyć protokół
z zebrania Rady Dzielnicy, aby było to wiarygodne i potwierdzone, że to się odbyło,
same potwierdzenie radnego Bluszcza jest mało wiarygodne.
Alojzy Stawinoga Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów poinformował, że
zebranie Rady Dzielnicy odbyło się we wtorek, w środę dostarczył uchwałę Rady
Dzielnicy do Biura Rady.
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że był zaproszony na to zebranie, była
lista obecności i potwierdza, że było to głosowane.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że członkowie Komisji zwracali tylko uwagę do treści
przedstawionej tematyki obrad odnośnie tego, że w dniu obrad Komisji nie było jeszcze
kompletnych dokumentów z dzielnicy Czuchów, bo za parę godzin toczyły się obrady
tejże dzielnicy. Stwierdził, że nie ma jakiejkolwiek podstawy aby dyskutować na temat
odrzucenia tej uchwały. Sugerowano tylko, że powinno to być wprowadzone krótko
przed sesją dlatego, że nie było kompletnych dokumentów, to był taki wniosek
intencyjny, aby na to zwrócić uwagę.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że była informacja kiedy Rada będzie
podejmowała te projekty i termin zebrania mógł być wcześniejszy, skoro wszystkie inne
dzielnice i sołectwa mogły przygotować te plany i zatwierdzić je wcześniej.
Radny Ryszard Jonderko wyjaśnił, że mówiąc iż radny Bluszcz jest mało wiarygodny,
nie miał namyśli swojej osoby, bo wierzy że mówi prawdę ale ktoś z sali mógł w ten
sposób pomyśleć.
Przewodniczący złożył wniosek aby pkt 6 dot. podjęcia uchwały w sprawie taryf
przesunąć jako pkt 1 podjęcia uchwał.
Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta – z uwagi na to, że ma spotkanie
z Marszałkiem Województwa o godz. 12.00 a chciałby uczestniczyć w dyskusji nt. taryf,
stąd prośba aby ten punkt przesunąć na początek sesji a punkty dot. sprawozdań ZGM
i ZD i SK, były po tym punkcie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski dot. zmiany porządku obrad:
1) punkt dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków przesunąć jako pkt. 4' - wniosek
przyjęto 17 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”,
2) punkty dot. informacji z działalności ZGM i ZD i SK przesunąć jako pkt. 4a
i 4b -wniosek przyjęto 17 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 30 stycznia 2009 r. została przyjęta przy 15 głosach „za”,
3 „wstrzymujących”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz G i M odniósł się Programu Odnowy Czuchowa – jeżeli ustalono że na
tydzień przed sesją mają być gotowe projekty uchwał i w projektach znalazł punkt dot.
Czuchowa to tak nie powinno być. Rady sołeckie i dzielnicowe są organami, które mają
pomagać Burmistrzowi i prosił aby stosowały się do pewnych procedur.
Podziękował za wycofanie z porządku obrad projektu dot. obligacji i wprowadzenie
projektu dot. kredytu, który w obecnej sytuacji jest korzystniejszy dla gminy.
Kolejna sprawa to prośba aby przyjąć ceny wody zaplanowane przez PW i K, mogą one
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budzić kontrowersje ale trudno polemizować z ekonomią. Jest coś takiego jak aspekt
ekonomiczny, czy przedsiębiorstw może funkcjonować, czy nie. Obliczenia których
dokonano nie pozwalają sądzić, że są złe gdyż wypowiedzieli się na ten temat eksperci.
Poinformował również i powitał nowego pracownika Wydziału Prawnego Aleksandra
Żukowskiego.
Radny Bernard Strzoda w związku z tym, iż skład Rady zmienił się ponownie zgłosił
wniosek o wycofaniu z porządku obrad punktu dot. przyjęcia taryf.
Radny Alojzy Waniek - jeżeli w trakcie sesji będzie się zmieniał skład osobowy i co
chwilę będzie zmieniane głosowanie to tak nie może być.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny wyjaśnił, że zmiany prządku mogą być dokonywane
w trakcie sesji, w dowolnej chwili, bezwzględną większością głosów. Poprzednie
głosowania nie wykluczają ponownego głosowania.
Radny Adam Kapias zaapelował o odwołanie tego wniosku, bo nie trzeba się wstydzić
tego głosowania. Burmistrz wyraził chęć i ochotę przeniesienia tego punktu w czasie
kiedy będzie obecny. Apeluje o pozostawienie tego co przegłosowano wcześniej.
Przewodniczący poinformował, że temat dot. wody był dyskutowany dokładnie na
posiedzeniach Komisji a wniosek został złożony i musi być przegłosowany.
Wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 4' dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, został podjęty
12 głosami „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymującym”.
Burmistrz G i M stwierdził, że skoro przepisy prawa tak pozwalają to nie dyskutujmy
z prawem. Bierze na siebie odpowiedzialność za to co dzieje się w tej gminie dobrego
i złego. Scedował wszystkie sprawy dot. wody na ludzi którzy za wodę nie odpowiadają,
odpowiadają za to żeby Przedsiębiorstwo funkcjonował 365 dni w roku i każdą godzinę
doby. Z wyliczeń Przedsiębiorstwa pojawiła się taryfa, która pokazuje że ceny wody są
takie jak zaproponowano. Dzisiejsza dyskusja sprowadziłaby się do tego, że cena wody
jest za wysoka, jako obywatel zgodzi się z tym. Natomiast jako osoba odpowiedzialna
za to aby gmina funkcjonowała dobrze i sprawnie musi mieć przed sobą tzw. rachunek
ekonomiczny, który jest taki a nie inny. Życzył również radnym aby jeżeli w przyszłości
będą mieć możliwość sprawowania władzy, tylko obniżali ceny. Z punktu widzenia
luksusu sprawowania władzy jest to dobre ale ekonomia jest bezwzględna. Jeżeli są
pytania to prosił aby je zadawać, dyskutować.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że wycofanie tej uchwały nie zmieni istoty rzeczy.
Radni i tak będą dopytywać i zadawać pytania. To było intencją Klubu aby szeroko
dyskutować temat. Nie chodzi o zmianę ceny lecz o wyjaśnienia, jak powstała cena.
Drugiej stronie chodziło o to aby nie głosować, ale aby dyskutować na ten temat, gdyby
zapisano zamiast głosowania, dyskusja na ten temat to na to by przystali, również byli
przygotowani na to aby odrzucić tę uchwałę.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że na szeroką dyskusję jest czas na Komisjach, na
Klubie Radnych również szeroko omawiali to, jak również na Komisji Gospodarki
Komunalnej. Nic nie stało na przeszkodzie aby Przewodniczący drugiego Klub Radnych
zaprosił na swoje posiedzenie przedstawiciel PW i K i ten temat szeroko omówili. Temat
wody jest bardzo szeroki i czy na sesji dyskusja przeciągnęłaby się o godzinę, czy dwie
i tak nie ma to wpływu na wysokość taryf, które są opracowywane zgodnie z wszystkimi
procedurami i taryfy wchodzą niezależnie od głosowania Rady. Apeluje aby przy
kolejnym ustalaniu taryf odpowiednio wcześniej zaprosić przedstawicieli PW i K na
swoje posiedzenie i to przedyskutować a nie zajmować czas na sesji.
Radny Ryszard Jonderko poinformował, że również na Komisji Budżetu i Finansów
temat był bardzo szczegółowo przedstawiony.
5

Radny Adam Kapias pytał po co ten punkt i temat był wprowadzany pod obrady
dzisiejszej sesji. Nie chodzi o wysokość taryf ale chodzi o dyskusję wokół tego tematu,
obojętnie czy jest to na sesji, czy poza. Po to aby wskazać na pewne mechanizmy, które
w ocenie niektórych radnych mogą budzić pewne zastrzeżenia, wątpliwości i mogą
wskazywać Burmistrzowi nowe rozwiązania. Jest temat strat, który ciągnie się od
kilkunastu lat, straty oczywiści są niższe w tej chwili ale nie oznacza to, że jest wszystko
dobrze.
Burmistrz G i M stwierdził, że każde ograniczenie dyskusji może być potraktowane jako
zamach na demokrację. Natomiast trzeba pamiętać, że nie jesteśmy jedyną gminą woj.
śląskiego, nas tak sam jak innych dotknęły podwyżki cen energii i wody hurtowej, są to
tylko dwa elementy, które wpłynęły na to, że ceny wody musiały wzrosnąć.
To Przedsiębiorstwo które powołano inicjatywą Rady w formie spółki, dostało od kopalni
zdekapitalizowaną sieć. Nie ocenia dzisiaj efektów pracy Przedsiębiorstwa ale ocenia
taryfy, które zostały przygotowane uczciwie. Wie jakie były głosowania na Komisjach,
gdzie radni tzw. „jego” byli przeciwko taryfie i za to im dziękuje, bo w wielu przypadkach
zgadza się z tym. Radny ma do tego prawo, Burmistrz natomiast musi podjąć ryzyko
odpowiedzialności. Być może w perspektywie czasu też będzie chciał aby woda była
również w rękach prywatnych. Nie stać nas dzisiaj na tzw. dopłaty, to jest luksus. Na
komisjach zaproszone były osoby, które wyjaśniały dlaczego jest tak a nie inaczej, dziś
powtórka na sesji to byłoby powtórzenie tych samych haseł.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że przy sprawozdaniach z posiedzeń Komisji będzie
zadawał poszczególnym Przewodniczącym pytania.
Następnie
przedstawiano
prezentację
dot.
projektów
realizowanych
i planowanych do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach.
Ad 4 a
Informacja nt. działalności ZD i SK w 2008 r.
Radny Adam Kapias zaproponował aby najpierw omówić ten materiał a potem
zadawać pytania.
Piotr Łuc Dyrektor ZD i SK poinformował, że sprawozdanie zostało szczegółowo
opisane w wersji papierowej, jeżeli chodzi o realizację zadań przez ZD i SK, jest to
realizacja budżetu, który Rada Miejska zatwierdziła. Wszystkie przyjęte zadania zostały
wykonane za wyjątkiem zadań dot. współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że ma pewne spostrzeżenia w zakresie uchwały dot.
wywozu opadów, w tym temacie chciałby aby odbyła się szeroka dyskusja.
Ad 4 b
Informacja nt. działalności ZGM w 2008 r.
Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował, że najważniejszym celem Zakładu było
jego oddłużenie i wszystko co się działo było podporządkowane temu celowi. Druga
sprawa to remonty, prace wykonywane. W tym roku Zakład ma lepszą płynność
finansową i brygady Zakładu będą zajmowały się remontami bieżącymi, natomiast duże
remonty będą zlecać na zewnątrz.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę aby na spotkaniach ze wspólnotami
w marcu określić, które tereny są w gestii wspólnot a na których ZGM ma prowadzić
koszenia czy przycinki. Każdą wspólnotę poinformować którą zieleń ma sama
utrzymywać. Zwrócił uwagę na śmietniki przy ul. Morcinka i Broniewskiego, który został
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zdewastowany, czy są plany rozwiązania tego problemu.
Marian Uherek poinformował, że wspólnoty mają swoje tereny i wiedzą które to są,
głównie są to tereny wokół budynków. Problemem są kawałki terenów, które są
pomiędzy wspólnotami, kawałki trawników, chodników, to co powinien robić ZD i SK.
Dokonano podziału z Dyrektorem ZD i SK, które tereny jaka firma ma kosić i w tym roku
powinno to funkcjonować. Jeżeli chodzi o śmietniki to ich stan na osiedlu jest fatalny.
Plan jest taki, że zaczynają porządkować to od pojemników ekologicznych.
Radny Andrzej Jarmundowicz pyta czy ZGM korzystał z Krajowego Rejestru Długów
w stosunku do osób, które zalegają z należnościami.
Marian Uherek poinformował, że są zarejestrowani w systemie KRD, natomiast
korzystanie z jego przez gminy jest utrudnione.
Radny Józef Szczekała pytał jakie są tendencje wykupu mieszkań.
Marian Uherek poinformował, że sprzedaż mieszkań jest na stałym poziomie,
zainteresowanie wykupem jest stałe.
Radny Andrzej Jarmundowicz odniósł się do sprawozdania ZD i SK i zapisów dot.
inwentaryzacji dróg. Należałoby dążyć do zakończenia tej inwentaryzacji i na jednym ze
spotkań sesyjnych przekazać informację radnym.
Radny Waldemar Mitura pytał o lokale socjalne, jakie koszty są ponoszone, ile jest tych
lokali i w jakiej wielkości środki otrzymywane są od lokatorów.
Marian Uherek poinformował, że lokali socjalnych nie jest dużo, właściwie są dwa
typowe lokale socjalne tj. za bazą na ul. K. Miarki gdzie jest 14 lokali i budynek przy
ul. Waryńskiego. Dochody są prawie zerowe, ale każdemu trzeba zapewnić dach nad
głową jest tylko kwestia aby było to jak najtaniej.
Radny Alojzy Waniek poruszał sprawy dotyczące koszenia traw, standardów jakie
powinny spełniać śmietniki z których korzystają m. in. wspólnoty mieszkaniowe. Pytał
o budynek tymczasowy.
Marian Uherek wyjaśnił, że budynek tymczasowy to budynek socjalny przy ul. K. Miarki.
Radny Alojzy Waniek poruszył problem dot. strat wody.
Marian Uherek poinformował, że ubytki wody są coraz mniejsze, ten problem jest
opanowany przez Zakład, wodomierze są na bieżąco legalizowane.
Radny Alojzy Waniek pytał o ciepło, w sprawozdaniu jest podane jaka jest moc
zakupiona, natomiast chciałby wiedzieć ile jest mocy wykorzystanej. Chciałby wiedzieć
ile Zakład jest winien wspólnotom odnośnie składników uchwalanych na zebraniu,
łącznie z odpłatność za wodę.
Marian Uherek stwierdził, iż uważa, że Rada powinna dostać informację o strategii
Zakładu, natomiast to sprawozdanie jest zbyt szczegółowe i być może dlatego dla
niektórych nieczytelne. Zrobiono to w tak szerokiej formie z uwagi na to, że jest to
pierwszy rok działalności.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz, stwierdził, że na
większość pytań które tu padły znalazłyby się odpowiedzi w protokołach z kontroli
Komisji Rewizyjnej przeprowadzanych w końcówce ubiegłego roku w ZD i SK i ZGM.
Następnie poinformował, iż na posiedzeniu Komisji, które odbyło się 24 lutego br.
zapoznano się z przebiegiem postępowania kontrolnego w MOS i R, przyjęto
następujące wnioski pokontrolne:
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1) Komisja wnioskuje do Burmistrza G i M o podjęcie działań w celu doprowadzenia
miejsca przed krytą pływalnią do stanu jakiemu powinno odpowiadać miejsce
wyznaczone do postoju i parkowania samochodów pozostawionych przez osoby
korzystające z tego obiektu.
2) Komisja wnioskuje do Burmistrza G i M o wypracowanie takiego sposobu
przeprowadzania i rozstrzygania konkursu na prowadzenie niektórych zadań gminy
przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, aby umowy zawarte na podstawie
rozstrzygnięć konkursowych pozwalały na ciągłe korzystanie z obiektów.
Komisja ustaliła skład zespołu kontrolnego do przeprowadzenia w marcu kontroli
w MOK.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza stwierdził, że stan parkingu przed krytą pływalnią
jest fatalny i tak przez jakiś czas jeszcze będzie, gdyż jest on przewidziany do realizacji
w ramach budowy hali widowiskowej.
Następnie przegłosowano wnioski Komisji:
wniosek 1) został podjęty 18 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”,
wniosek 2) został podjęty 19 głosami „za”.
Radny Arkadiusz Adamczyk poinformował, że Komisja Zdrowia i Sportu również
podejmowała temat dot. zawierania umów przez klubu sportowe na użytkowanie
obiektów gminnych i podjęła wniosek aby te umowy zawierać na okres 3 lat.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że po raz kolejny Komisja ze względu na brak
quorum nie odbyła się. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą aby podjąć
działania w celu zdyscyplinowania radnych w zakresie obecności na komisjach lub
rozwiązać komisję.
Przewodniczący Rady prosił radnych o zmobilizowanie się i aktywny udział
w posiedzeniach, plan komisji jest podany z wyprzedzeniem na cały rok i można się do
niego dostosować.
3) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 23 lutego br. Komisja pozytywnie
zaopiniowała branżowe projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXVI/262/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do
projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji” współfinansowanego
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
- podwyższenia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach,
- wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy.
Podjęto następujące wnioski:
1) przeanalizować możliwość prawne i finansowe utworzenia żłobka na terenie gminy,
2) komisja zwróciła się do Wydz. Prawnego o przeanalizowanie kwestii użyczenia
pomieszczeń klubów przez Urząd na okres dłuższy niż 3 lata,
3) w związku z opracowaniem projektu strategi rozwoju sportu w gminie zwrócono się
do Burmistrza o podanie tego dokumentu konsultacji społecznej,
4) zwrócono się o przekazanie Komisji informacji nt. funkcjonowania domu samotnej
matki w Leszczynach.
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4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 25 lutego br. Pozytywnie zaopiniowano projekty
uchwał oświatowych. Zapoznano się z informacją nt. uruchomienia szkolnictwa
zawodowego na bazie Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, oraz
z harmonogramem termomodernizacji placówek oświatowych.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
radny Grzegorz Płonka poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się 23 lutego br.
Komisja szczegółowo przeanalizowała wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zapoznano się z informacjami
przedstawionymi w tym zakresie przez Prezesa PW i K, Przewodniczącego Rady
Nadzorczej PW i K oraz Naczelnika Wydz. GK.
Omówiono projekty w sprawie:
- pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na
drogach powiatowych,
- zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia
25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy
i Miasta Czerwionka – Leszczyny może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe
w latach 2008 – 2009 na pokrycie wydatków związanych
z opracowaniem zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny.
W związku z pojawieniem się wątpliwości co do zapisów formalnych powyższych
projektów uchwał, członkowie Komisji nie opiniowali je pozostawiając je do decyzji na
sesji po dokonaniu autopoprawek w ich treści.
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury przedstawiła
informację nt. projektu Programu opieki nad zabytkami, który zostanie przedłożony do
przyjęcia przez Radę w miesiącu kwietniu.
Radny Alojzy Waniek zgłosił pytania jakie wskaźniki ekonomiczne zostały użyte do
opracowania taryfikatora zapłaty za wodę, dlaczego jest różnica między zakupem wody
a jej sprzedażą.
Bogusław Kurdek Prezes PW i K poinformował, że szczegółowo temat taryf był
przekazywany na Komisjach, wszystkie przyjęte wskaźniki są zgodne z obowiązującymi
przepisami, podstawowym przepisem jest tu Rozporządzenie Ministra Budownictwa
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wzrost
ceny energii elektrycznej, wzrost energii cieplnej, wzrost ceny zagospodarowania
odpadów, wzrost ceny hurtowej – to są największe wskaźniki, których wzrost ma
największy wpływ, istotnym elementem jest też wzrost wynagrodzeń.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że temat był trzykrotnie omawiany na komisjach, jeżeli
radny był zainteresowany to mógł na jedną z tych komisji przybyć i zgłosić swoje
pytania.
Radny Alojzy Waniek pytał o ile te wskaźniki rosną kwotowo i o różnice w cenie zakupu
i sprzedaży wody.
Bogusław Kurdek wyjaśnił, że w tabelach taryfowych wszystko jest co do złotówki
rozliczone i pokazane w każdym elemencie. Jeżeli chodzi o różnice cen to wynika ona
z ilość wody niesprzedanej w naszej gminie w stosunku do sieci – mamy małą sprzedaż
a gmina jest bardzo rozległa i sieć wodociągowa jest bardzo rozległa. Na obszarze
porównywalnym z Rybnikiem mieszka tylko 40 tys. mieszkańców w zabudowie niskiej,
bardzo rozproszonej.
Radny Alojzy Waniek pytał o straty wody.
9

Bogdan Kurdek poinformował, że straty są uwzględnione w wycenie m3 wody a biorą
się one m. in. z awarii sieci.
Radny Alojzy Waniek – w 2005 r. PW i K otrzymał odszkodowanie od Kompani
Węglowej za szkody górnicze na wodociągach wody pitnej w rejonie Dębieńska.
Właścicielem wodociągu jest gmina, burmistrz reprezentuje tylko tę gminę na okres
wykonywania obowiązków, gmina to mieszkańcy, którzy wybudowali ten wodociąg,
obojętnie jaki. Dlaczego nie odtworzono za to wodociągu do stanu niepowodującego
większych strat. Dlaczego nie wymienia się tego wodociągu, gdzie są największe straty,
tylko wymienia się tam gdzie uważa się za stosowne.
Przewodniczący prosił o konkretne pytania.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że jeżeli Przewodniczący będzie mu przerywał to
odbierze mu tylko głos, słów mu nie odbierze. Nie chce już żadnych odpowiedzi i tak
światło dzienne w środkach masowego przekazu to ujrzy. Będziecie państwo
zawstydzeni, od czasu kiedy PW i K przejął od gminy sieć wodociągową, bardzo
nieszczelną i nic na niej nie robi, na szkodę mieszkańców, którzy na nich pracują.
Zwrócił uwagę, że w latach poprzednich w sprawozdaniu do opracowania taryfikatora
wykazywano zakup wody własnej produkcji, ostatnie lata nie mówi się nic wodzie
palowickiej.
Bogusław Kurdek – palowicka woda zapisana jest zarówno w przychodach jak
i w kosztach. W kosztach jest zapisany koszt związany z wydobyciem
i rozprowadzeniem a w przychodach są kwoty ze sprzedaży. W wniosku taryfowym jest
tabela mówiąca o ilości wody kupionej, nie wykazuj się tam wody wyprodukowanej
ponieważ jej nie kupuje się. Uzyskane odszkodowanie od Kampanii nie podwyższyło
kapitału, zostało to zaksięgowane w przychody przedsiębiorstwa i za to zostały
wykonane roboty odtworzeniowe.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 24 lutego br.
Komisja zapoznała się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2008 rok, przedstawioną przez Zastępcę
Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach Czesława Polaka.
Następnie zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok przedstawionym przez
Przewodniczącego Komisji Kazimierza Żyłę.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej
w sprawie:
- rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej,
- zmiany Uchwały Nr II/16/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
- zmiany Uchwały Nr XXVIII/ 290 /08 z dnia 24 października 2008r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, powyższe projekty uchwał zaopiniowano
pozytywnie.
W zakresie projektów dot :
zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Dębieńsko, Czuchów, Bełk, Przegędza,
Stanowice, Książenice, Szczejkowice, Palowice, nie wydano opinii zostawiając decyzję
radnym na sesji z uwagi na wątpliwości które pojawiły się odnośnie planu odnowy
Czuchowa – plan nie został jeszcze przyjęty przez Radę Dzielnicy.
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Następnie radny H. Dyrbuś zwrócił się do radnego A. Wańka – kiedy na Komisji pojawiła
się miejscowość Czuchów wnosił radny wieczne pretensje i uwagi, dlaczego dzielnica
Czuchów jest zaliczona do dzielnic – sołectw, radny sugerował, że Czuchów nie jest
w ogóle miejscowością, że to jest Czerwionka-Leszczyny. Radny kwestionował sprawę,
dlaczego Burmistrz przekazał pod obrady projekt kiedy nie odbyło się jeszcze zebranie.
Radny stwierdził, że do każdego projektu musi być potwierdzenie ilości członków,
czy mieszkańców. Radny Waniek twierdził, że zagłębił się w te opracowanie i są tam
bzdury niezgodne ze strategią gminy, zwracał uwagę dlaczego dzielnice Czerwionka
Karolinka, Czerwionka Centrum, Leszczyny Osiedle i Leszczyny Stare nie mogą brać
udział w tym programie, wyjaśniano że są to miejscowości o ilości mieszkańców ponad
5 tys. co wyklucza ich z możliwości uczestnictwa w programie, czym radny był oburzony.
Prosiłby aby nie robić takich rzeczy, że na Komisji jest mówione co innego a tutaj gdzie
jest publika, prasa i mieszkańcy z danej miejscowości radny zmienia swój „kabot”.
W związku z tym prosiłby aby nagrywać wszystkie Komisji Prawa, z uwagi na to, że
radny zapomina co mówi. Stwierdził, że radny Waniek robi dużo pod publikę, żeby tylko
dostać od mieszkańców poklask.
Kontynuując sprawozdanie z posiedzenia Komisji poinformował, że w sprawach
bieżących odniesiono się do artykułu, który ukazał się w Nowinach a dot. likwidacji
przystanku końcowego na ul. Broniewskiego dla linii 194, zwracano uwagę, że swego
czasu przy udziale radnych zapadły ustalenia co do rozwiązania tej sprawy (co drugi
kurs miał jechać na ul. Broniewskiego), natomiast w artykule to pominięto.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 24 lutego br. Komisja omówiła projekty uchwał na sesję
Rady Miejskiej do których w większości nie zgłaszano uwag, poza projektami dot.
zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości w szczególności dot. to Czuchowa gdzie
Rada Dzielnicy dopiero 24 lutego br. przyjmowała Plan, zgłaszano uwagi
o nieprawidłowej procedurze, tj. ujęcie w porządku obrad sesji mimo iż dokument nie
został przyjęty przez Radę Dzielnicy.
Kierownik RZSW w Czerwionce-Leszczynach Andrzej Pielorz przestawił sprawozdanie
z działalności Spółki w 2008 r. i planów na 2009 r.
Z uwagi na nieobecności (mimo zaproszenia) delegata Śląskiej Izby Rolniczej nie
omówiono tematu dot. działalności Izby w 2008 r. i planów na 2009 r.
W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z :
- informacją dot. rozstrzygnięcia
konkursu na nazwę ścieżki edukacyjnej
w Przegędzy – wybrano nazwę „Dróżka kopruszka”,
- informacją dot. działań podejmowanych w celu likwidacji tzw. dzikiego wysypiska na
ul. Swobody w Czuchowie,
- zwracano uwagę na potrzebę podjęcia szerszej dyskusji w zakresie dot. zbiórki
odpadów i likwidacji dzikich wysypisk,
- informacją dot. udziału gminy w programie – Gmina Bliska Środowisku w ramach
którego audytor z ramienia Ministra kontrolował gminę w zakresie działań
proekologicznych, kontrolowano również ZD i SK – wstępnie uzyskano bardzo dobrą
ocenę.
Radny Ryszard Jonderko poparł wcześniejszą wypowiedź radnego H. Dyrbusia.
Radny Adam Kapias zgłosił wątpliwości co do trafności wyboru nazwy „Dróżka
kopruszka”.
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8) Komisja Budżetu i Finansów –Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 lutego br. Na posiedzeniu
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, tj.
1) zmieniająca Uchwałę Nr XXX/302/08 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców G i M Czerwionka-Leszczyny
uczęszczające do Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola
Montessori “Bajtuś” w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22 a,
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych,
4) zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia
25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy
i Miasta Czerwionka – Leszczyny może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe
w latach 2008 – 2009 na pokrycie wydatków związanych
z opracowaniem zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny,
5) kredytu bankowego,
6) zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2009 rok.
Komisja pozytywnie zaopiniowano powyższe projekty.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 20 lutego br.
członkowie Klubu omówili materiały na dzisiejszą sesję Rady. Szczegółowo zajęli się
taryfami za dostarczona wodę i odprowadzane ścieki, podjęto wniosek w którym
stwierdzono, że wniosek taryfowy został prawidłowo sporządzony, przeprowadzono
wszystkie wymagane procedury, dlatego zwrócono się o wycofanie z porządku obrad
projektu dot. taryf. W sprawach bieżących poruszali kwestie dot. konkursów dotacyjnych
dla stowarzyszeń.
10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Samorządowej –
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że po raz pierwszy słyszy taką nazwę.
Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją Przewodniczący Klubu złożył
informację, że od 26.02.2009 r., nastąpiła zmiana nazwy Klubu na Klub Radnych Prawa
i Sprawiedliwości i Wspólnoty Samorządowej.
Przewodniczący Klubu radny Adam Kapias poinformował, że członkowie Klubu na
spotkaniu w dniu 26 lutego br. zajęli się problematyką dotyczącą projektów uchwał na
sesję. Uchwała dot. taryf, która została wycofana wzbudzała najwięcej uwag, co
w trakcie sesji już się przewijało i jeżeli byłoby głosowanie, głosowano by przeciw tej
uchwale. Pozostałe uchwały opiniowano pozytywnie, szczególnie cieszy fakt wzrostu
ekwiwalentu dla członków OSP , co było wnioskiem Klubu. Zgłaszano również pytania
w zakresie projektu dot. kredytu i przy omawianiu tego projektu chcieliby wyjaśnienia.
Pytał również co powodowało tym, że wody mineralne na części stołu przy którym
siedzą są gorszej jakości.
Radny Antoni Bluszcz zabierając głos powiedział, że teraz wie skąd stwierdzenie
radnego Jarmundowicza dot. lewej strony. Pytał czy PiS zrezygnował już w ankiecie
członkowskiej z obligu wskazania przynależności do PZPR, która całkowicie
dyskredytowała z możliwości bycia w PiS.
Radny Andrzej Jarmundowicz wyjaśnił, że powiedział po lewej stronie dlatego, iż jak
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siedzi to część radnych jest po jego lewej stronie, nie było w tym stwierdzeniu żadnych
podtekstów. Prosiłby Przewodniczącego aby reagował w przypadku takich wypowiedzi.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) informacja o rezolucji podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w sprawie
ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego,
2) pisma Pana Krzysztofa Smyczka skierowane do Burmistrza, a do wiadomości
Rady Miejskiej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) pismo Dyrektora SP Nr 8 skierowane do Burmistrza, a do wiadomości Rady
Miejskiej dot. rozszerzenia zakresu remontu sali gimnastycznej w SP nr 8
w Czerwionce-Leszczynach,
4) pisma Burmistrza Gminy i Miasta dot. zmian w porządku obrad sesji oraz
poszerzenie zmian ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie,
5) informacja o przekazanej radnym ankiecie studentki Uniwersytetu Śląskiego –
prośba o wypełnienie i oddanie w Biurze Rady.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie
odczytywać treści projektów uchwał (oprócz projektu uchwały nr 20, która została
wprowadzona do porządku obrad), tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku
głosować treść uchwały.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.
1) Przewodniczący Rady poinformował, że mieszkańcy Dębieńska skierowali swoje
zaniepokojenie w związku z likwidacją Przedszkola, które to w zasadzie jest
reorganizacją. Było spotkanie z mieszkańcami na którym informowano na czym ta
reorganizacja ma polegać i ma nadzieję, że przyniesie ona pozytywne efekty.
Do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 9 w CzerwionceLeszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/348/09 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta 18 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
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2) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Uchwałę Nr XXX/302/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej
na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do
Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori “Bajtuś”
w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22 a, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/349/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/302/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej
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na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do
Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Montessori “Bajtuś”
w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22 a, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
19 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/350/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie podziału środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/351/09 w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
5)
Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/06 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji
Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu
działania oraz liczby członków.
Radny Henryk Dyrbuś podziękował tym, którzy brali udział w pracach tej Komisji.
Radny Józef Szczekała w związku z rozwiązaniem Komisji Statutowej i tym, iż jednym
z jej członków był radny Andrzej Jarmundowicz, zgłosił wniosek aby skład Komisji Prawa
poszerzyć o jego osobę.
Radny Bernard Strzoda podobnie jak przedmówca zgłosił wniosek o poszerzenie
składu Komisji o Przewodniczącego Rady radnego Marka Profaska.
Radny Marek Paluch stwierdził, że będąc członkiem Komisji Statutowej brał w jej
posiedzeniach udział częściej niż członkowie, dlatego zastanowiłby się nad
rozszerzaniem Komisji, bo mogą być problemy z zebraniem quorum.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że również nie był członkiem Komisji Statutowej ale
pracował w tej Komisji.
Radny Leszek Salamon odpowiedział radnemu Paluchowi, że jest członkiem Komisji
Prawa i ta Komisja zawsze ma quorum.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny – zwrócił uwagę, że skład osobowy komisji był
w odrębnej uchwale, trzeba przygotować projekt uchwały, wymaga to również zmiany
porządku obrad albo zostanie to przesunięte na następną sesję.
Wnioskodawcy wyrazili zgodę aby taki projekt uchwały był przygotowany na następną
sesję.
Uchwała Nr XXXIV/352/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/06 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji
Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu
działania oraz liczby członków, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
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6) Do projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/353/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/ 290 /08 z dnia
24 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/354/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/ 290 /08 z dnia
24 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/355/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza przed podjęciem projektów dot. Planów Odnowy
zwrócił uwagę, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, który w tym przypadku dysponuje
środkami nie zezwala na to aby te plany weryfikować pod względem zgodności ze
strategią czy wieloletnim planem inwestycyjnym czy innym dokumentem gminy. Plan
Odnowy Miejscowości wskazuje kierunki, to jest wola mieszkańców, natomiast ich
weryfikacja i tak nastąpi w momencie wprowadzania zadań do budżetu i planu
inwestycyjnego.
9) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Dębieńsko, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/356/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Dębieńsko, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Czuchów, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/357/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Czuchów, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk,
uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXIV/358/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Przegędza, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/359/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Przegędza, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Stanowice, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/360/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Stanowice, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Książenice, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/361/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Książenice, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Szczejkowice, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/362/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Szczejkowice, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Palowice, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/363/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Palowice, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/08 z dnia 29 sierpnia
2008 r. w sprawie przystąpienia do projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku
integracji” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/364/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/08 z dnia
29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do projektu systemowego „OPS i Twoja
aktywność ku integracji” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/365/09 w sprawie podwyższenia wartości jednego punktu dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta
16

„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości
sumy, do której Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny może samodzielnie
zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2008 – 2009 na pokrycie wydatków
związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/366/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości
sumy, do której Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny może samodzielnie
zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2008 – 2009 na pokrycie wydatków
związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, została
przyjęta 16 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
20) Projekt uchwały w sprawie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie
12.000.000,00 zł., przedstawiła Teresa Czajka Skarbnik Gminy i Miasta.
Poinformowała, że zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto jako źródło
pokrycia brakujących dochodów w gminie obligacje komunalne. Tak przyjęto również
w uchwale budżetowej, po rozmowach z emitentem poprzednich obligacji okazało się,
że bardzo wzrosły koszty w postaci marży od kolejnych serii obligacji, w związku z tym
po obliczeniach zrobiono rozeznanie w bankach jak kształtowałaby się marża kredytu.
Skalkulowano ponownie wszystkie koszty związane z emisją obligacji i koszty związane
z zaciągnięciem kredytu, brano również pod uwagę zmianę ustawy o finansach, przy
kredycie dwa lata dłużej następuje spłata ale i tak będzie to taniej niż przy obligacjach.
Założono kwartalne spłaty i daje to o ponad 100 tys. zł. mniejsze spłaty niż przy
obligacjach.
Radny Andrzej Jarmundowicz pytał, który bank udzieli kredytu.
Skarbnik G i M poinformowała, że będzie to przetarg.
Uchwała Nr XXXIV/367/09 w sprawie kredytu bankowego długoterminowego
w kwocie 12.000.000,00 zł., została przyjęta
14 głosami „za”, 1 „przeciw”,
4 „wstrzymujące”.
21)
Do projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIV/368/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
19 Radnych.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał o przeprowadzone kontrole gospodarki odpadami
pod względem podłączeń do kanalizacji sanitarnej, chciałby więcej informacji na ten
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temat otrzymać. Czy to była akcja jednorazowa, czy większa kontrola.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że kontrole są
prowadzone na bieżąco. Ustalił pewien plan i to funkcjonariusze realizują. Otrzymano
z Wydziału Inwestycji informacje, że inwestycja pn. Kanalizacja Leszczyn Starych
została zakończona, otrzymano wykaz osób które nie są podłączone do kanalizacji
a zgodnie z ustawa taki jest wymóg. Przy kontrolach informują, iż mieszkańcy mają czas
na podłączenie do końca czerwca br., po tym czasie będzie przeprowadzona rekontrola.
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał ilu posesji to dotyczy.
Adam Reniszak poinformował, że dotyczy to 150 posesji.
Radny Marek Paluch zwrócił uwagę, że wykaz zadań wykonywanych w Czerwionce
jest ujęty tylko w trzech punktach a zawsze było tego bardzo dużo, czy tak się
poprawiło, czy też działania Straży Miejskiej były skierowane w inne rejony naszej
gminy. Pytał czy mamy informację nt. urządzeń do zbierani odzieży używanej z PCK,
będąc świadkiem opróżniania takiego urządzenia zauważył, że to co nie nadawało się
do wywiezienia było przez pracowników wyrzucane na śmietnik. Zasięgając informacji
w tym temacie dowiedział, że to nie PCK jest właścicielem pojemników ale firma
Stumed, która zajmuje się produkcja czyściwa przemysłowego. Prosił Komendanta
o rozeznanie tego tematu.
Ad. 9,10
Radny Alojzy Waniek przeprosił za eksces, który powstał wokół jego osoby.
Zagwarantował, że na następnej komisji przedstawi dokładną relację z obrad tych
dwóch Komisji. Dlatego, że radny Dyrbuś jest również członkiem Komisji Ochrony
Środowiska i połączył obydwie te Komisje w jedno, bo tylko na Komisji Ochrony
Środowiska był Burmistrz Wolnik do którego zwracał się z pewnymi pytaniami.
Nie będzie tu tego relacjonował, bo stosowne wyjaśnienia przekaże, zgodnie ze swoją
wypowiedzią.
Radny Arkadiusz Adamczyk – ze względu na fatalny stan ul. Ligonia, pytał czy jest
jeszcze gwarancja na tą drogę.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że gwarancja nadal jest i do miesiąca
będą w tym zakresie poczynione działania.
Radny Antoni Bluszcz stwierdził, że jest zdziwiony tym, że tak dużo jest obrońców
Czuchowa, którzy wykazali, że broniąc tej dzielnicy najchętniej by ją utopili. To nie
widzimisię radnego, chwilowa sympatia, czy antypatia świadczy o tym, że jest to
jednostka pomocnicza gminy, tylko akt prawa lokalnego jakim jest statut. Wszystkim
radnym, którzy chcą w tym temacie się wypowiadać zwraca uwagę aby zapoznali się
z załącznikiem do statutu określającym jakie nasza gmina ma jednostki pomocnicze.
Radny Albin Szweda
Zwrócił się o zorganizowanie spotkania w terenie, z przedstawicielami firmy budującej
autostradę w którym uczestniczyć będą mieszkańcy Szczejkowic, właściciele działek
przeciętych autostradą (działki przed autostradą) .
Radny Waldemar Mitura
Poinformował, że w 2007 r. na jego wniosek odbył się przegląd gwarancyjny ul. Ligonia,
pierwsze stanowisko gminy zmierzało do wymiany całej nawierzchni, przyjęto jednak
wersję wykonawcy o częściowym zakresie, teraz okazuje się że droga jest w fatalnym
stanie. Jak długo można to cerować, jak to wygląda. To miała być kolejna inwestycja
oprócz wymiany ogrzewania w Leszczynach, pokazująca jak pięknie jest w Leszczynach
Zwrócił się o wyremontowanie odcinka drogi ul. Czereśniowej od skrzyżowania
z ul. Ligonia.
Kolejna sprawa to jest autobus 194 – była w 2004 r. grupa mieszkańców z ul.
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Broniewskiego którym przeszkadzał autobus, który stał na tej ulicy i miał włączony silnik,
zwrócono się z prośbą o zmianę postoju. Gmina na to poszła zlikwidowano ten
przystanek ale okazało się, że osiedle zostało podzielone na uprzywilejowanie
i nieuprzywilejowane. Aby pomóc mieszkańcom z górnego osiedla prowadzono
rozmowy, były pisma itp. W 2007 r. po wielu dyskusjach podjęto decyzję i rozkład jazdy
poszerzono o
11 kursów na ul. Broniewskiego, przez rok to funkcjonowało.
Po zmianach w których obcięto kursy zlikwidowano przystanek na ul. Broniewskiego.
W imieniu mieszkańców zwracano się o przywrócenie kursów na ul. Broniewskiego.
Z artykułu który w tej sprawie ukazał się w „Nowinach” wynika, że radni tym tematem
w ogóle się nie zajęli.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza – odnośnie ul. Ligonia były rozmowy w wykonawcą
i padło stwierdzenie, że poprzednia zima był dla wykonawcy łaskawa, nie było do końca
dowodów w sprawie. Droga jest zrobiona źle i dzisiaj wykonawca nie będzie mógł się
wyłgać, wyegzekwują wszystkie prawa jako zamawiający, dziś są do tego żelazne
dowody. Takie niestety jest ryzyko ustawy o zamówieniach publicznych, która wymaga
wyboru tanich wykonawców, którzy często są najgorsi.
Jeżeli chodzi o linię 194 w sprawach tych reprezentuje nas MZK z siedzibą w Jastrzębiu
Zdroju. 3 grudnia 2008 r. skierował do MZK pismo z prośbą o interwencję w KZK GOP
aby przywrócić do stanu poprzedniego zróżnicowanie Czereśniowa – Broniewskiego.
W odpowiedzi uzyskano informacje, że obecna trasa jest optymalna natomiast
ewentualna zmiana musiałaby dotyczyć wszystkich kursów. Będą prowadzić dalsze
rozmowy w tej sprawie.
Radny Waldemar Mitura zwrócił się czy jako radni z dzielnicy Leszczyny Osiedle
mogliby uczestniczyć w tych rozmowach.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza – stwierdził, że jako wsparcie działań gminy dla
rozwiązania sytuacji zaprasza na tego typu spotkanie o którym poinformuje.
Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza aby zwrócić się do Starostwa w zakresie
spraw związanych z budową autostrady, objazd przy węźle Dębieńsko jest nie do
przejechania a działalność służby z budowy autostrady jest skierowana w kierunku
sypania kamienia, który po opadach się roznosi na jezdnię, a jest wiele technologii
uzupełniania ubytków, prosił o interwencję w tym zakresie.
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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