
Protokół Nr XXXV/09 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 27 marca 2009 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXV 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 20 radnych, nieobecność 
usprawiedliwił radny Henryk Dyrbuś .

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  Klubu  Radnych  „Ruch  Rozwoju  Gminy 
i  Autonomii  Śląska”  prosił   o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały 
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej  w sprawie konieczności modyfikacji granic Parku 
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymującym”.

Przewodniczący poinformował  również  o  wprowadzeniu  autopoprawek  w  projektach 
uchwał :
-  dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie i Mieście Czerwionka-  
   Leszczyny do stanu faktycznego,
-  zmian w uchwale budżetowej.
  
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z dokonanymi zmianami:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 lutego 2009 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) stanowiska Rady Miejskiej  w sprawie konieczności  modyfikacji  granic Parku 
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,

2) zmiany  Uchwały  Nr  III/35/06  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  20  grudnia  2006  r.  w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Prawa, 
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami,

3) ustalenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  Gminy 
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i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie zmiany statutów sołectw i dzielnic,
4) dostosowania  opisu  granic  obwodów  głosowania  w  Gminie  i  Mieście 

Czerwionka-Leszczyny do stanu faktycznego,
5) zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXX/304/08  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach  z  dnia  28  listopada  2008  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
zawarcie porozumienia z Miastem Knurów dotyczącego pokrycia kwoty dotacji 
udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny, 
uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki”    w Knurowie 
przy ul. Sztygarskiej 4,

6) nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach,
7) ustalenia  regulaminu  przyznawania  nagród  Burmistrza  Gminy  i  Miasta 

Czerwionka-Leszczyny  oraz  Dyrektora  Szkoły  dla  nauczycieli 
i  dyrektorów  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym   jest  Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w ramach specjalnego funduszu nagród,

8) przyjęcia  „Regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki 
przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego 
funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki  obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw  a  także  wysokość  wypłacania   nagród  w  szkołach,  dla  których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,

9) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
nieruchomości  gruntowych  Archidiecezji  Katowickiej  Kościoła 
Rzymskokatolickiego,

10) wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  niezabudowanych  nieruchomości 
gruntowych,

11) wyrażenia  zgody  na  zastosowanie  bonifikaty  od  ceny  lokali  mieszkalnych 
sprzedawanych w drodze bezprzetargowej  ich najemcom,

12) upoważnienia  dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Czerwionce-
Leszczynach  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji 
publicznej  dotyczących  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym 
przyznawanej uczniom w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego,

13) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy,

14) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy,

15) odwołania ze stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
16) powołania Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
17) zmiany Uchwały Nr XI/109/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. dot. przystąpienia do 

projektu „e-Administracja w powiecie rybnickim”  w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Śląskiego 
na lata 2007 – 2013,

18) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji 
w Katowicach,

19) 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.
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Ad. 3

Protokół  z  sesji  w  dniu  27  lutego  2009  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.)
Burmistrz  G i  M poinformował,  że medialne informacje  iż   nie  będzie  uruchomione 
szkolnictwo zawodowe  są nieprawdziwe. Będzie uruchomiona jedna klasa  technikum – 
technik górnik-elektryk z uwagi na to, że nie udało się porozumieć z Kompanią Węglową 
w  sprawie  możliwości  zajęć  praktycznych.  Są  ustalenia  z  inwestorem,  że  będzie 
partycypował w kosztach utworzenia pracowni specjalistycznych. Od początku rozmów 
z  inwestorem  jako  samorząd  gminy  i  powiatu  mówią,  że  uruchomienie  tego  typu 
szkolnictwa jest jak najbardziej zasadne. 
Kolejne spotkanie dot. kwestii dalszego funkcjonowania Zakładu Odsalania, który został 
postawiony  w  trudnej  sytuacji  finansowej,  rosną  ceny  mediów  szczególnie  energii 
elektrycznej a liberalizują się przepisy dot. opłat za zrzut do wód, są one na tyle niskie, 
że opłaca się zrzucać a nie opłaca się odsalać. Jednym z głównych odbiorców wód była 
Kopalnia  Budryk,  dziś  jest  to  zakład pod skrzydłami  Jastrzębskiej   Spółki  Węglowej, 
która  prowadzi  działania  w  celu  wejścia  na  giełdę  wspólnie  z  Kombinatem 
Koksochemicznym. Te działania na górze są niekorzystne, gdyż zagrażają egzystencji 
naszej  Koksowni,  która od Zabrza jest oddalona,  jeżeli  zapadnie decyzja o likwidacji 
któregoś zakładu, to może być decyzja o zamknięciu tej Koksowni. Cieszą się ci którzy 
„smród” Koksowni przeszkadza ale ponad 200 osób może być zwolnionych.
Niestety kryzys gospodarczy spowodował, że zakład idzie na 50%, co prawda sprzedaje 
swoją produkcję na pniu. Na 2009 r. były przewidziane środki na modernizację Koksowni 
ale ta cała inwestycja jest związana z tym czy będzie koks, czy nie. Walczą o to aby ten 
zakład przetrzymał, po raz kolejny nastały trudne czasy. Co prawda nie ma zwałów to 
znaczy,  że koks jest sprzedawany ale jego cena spadła o 40 – 50%. Były rozmowy 
z  szefostwem  Zakładu  Odsalania  ale  była  tam  m.  in.  prośba  o  umorzenie  części 
podatku, jednak na dziś nie ma podstaw do tego aby dokonać umorzeń, gdyż  wynik 
ekonomiczny tego zakładu nie pokazuje, tego że trzeba takiej pomocy udzielić. Ale gdy 
dojdzie  do  takiej  sytuacji  to  przedstawi  to  Radzie,  aby   podjąć  jakieś  decyzje 
ochraniające ten zakład. 
Następnie  poinformował,  że  gmina  została  laureatem  konkursu  ekologicznego. 
Niezależny audyt certyfikował nasza gminę i wystawił jako jednej z 6 gmin w Polsce 
certyfikat  jakości.  Cieszy  to,  że  przynajmniej  z  zewnątrz  ktoś  dostrzega,  że  np. 
w Leszczynach nie ma tylko i wyłącznie  dziur w asfalcie a jest o 12,5 ton CO2 mniej. To 
powoduje,  że  jakość  powietrza  jest  zdecydowanie  lepsza.  Dziękuje  wszystkim 
pracownikom Urzędu. Dziękuje również radnym za to, że swego czasu podjęli  trudne 
decyzje,  gdyż  w  Warszawie  dostrzegł,  że  jest  to  klub  elitarny,  dla  bogatych.  Dziś 
ekologia to jest działalności w obszarze państw i środowisk w których produkt krajowy 
brutto jest najwyższy na świecie np. Norwegia.    Certyfikat wisi w Urzędzie i prosi aby 
nim się szczycić. 
W związku z otwarciem domu „rodzinkowego” w Palowicach  podziękował  Zastępcy 
A. Raudnerowi, Sołtysowi B. Strzodzie, Przewodniczącemu RM M. Profasce i wszystkim 
którzy w to się zaangażowali i zdecydowali o przeznaczeniu pomieszczeń na ten cel. 
Społeczność palowicka bardzo dobrze przyjęła dzieci z tej placówki. 
Jeżeli chodzi o sprawę komunikacji to prowadzono rozmowy z wszystkimi potencjalnymi 
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chętnymi  do prowadzenia komunikacji  na terenie naszej  gminy.  Z rozmów w sposób 
jednoznaczny wynika, że na razie najlepsze rozwiązanie jest w ramach MZK. Linia 194 
jest linią specyficzną, to jest linia historyczna, każde działania związane z  obniżeniem 
kosztów na tej linii będą godzić w mieszkańców. Jeżeli tak radni będą chcieli, to zgadza 
się na to ale prosiłby aby nie pisać, że to Burmistrz decyduje o tym, że są takie a nie 
inne  kursy.  Nigdy  nie  podjął  decyzji  o  której  godzinie  i  gdzie  ten  kurs  ma  być, 
ewentualnie  zwrócił  uwagę  na  to,  że  nie  ma  środków  aby  zapewnić  możliwości 
skomunikowania wszystkich tych którzy chcą  transportem autobusowym podróżować. 
Nie stać nas na to, żeby realizować komunikację dla wszystkich chętnych. 
Jeżeli  chodzi  o  sprawę  naprawy  gwarancyjnej  ul.  Ligonia  to  przykro  jest,  że 
wykonawstwo tej drogi jest takie a nie inne, ale nie będzie pochylał się nad każdą dziurą 
w drodze, jest to problem wiosny, takiej jaką mamy w tym roku. Jest to problem, który 
pokazał ułomność tej gminy, jak i innych gmin. Jeżeli jest gwarancja na roboty, to należy 
te umowy gwarancyjne wyegzekwować i myśli, że uda to się zrobić. Prosi radnych aby 
pomagali rozstrzygać problemy, a nie je tworzyć. Ludzie przychodzą do Burmistrza, choć 
sprawa dotyczy dróg powiatowych, czy wojewódzkich. Zdecydowanie jest jeszcze więcej 
obszarów takich w których nie zrobiono jeszcze dużo, ale pokażmy, że coś zrobiono.
Po spotkaniu Rady Dzielnicy Czuchów powiedział, że jest koncepcja zagospodarowania 
zamku  w  Czuchowie,  którą  przedstawił  na  spotkaniu,  podziękował  za  zaproszenie 
i wysłuchanie racji. Prosił również tych, którzy mają ideę utworzenia tam czegoś aby ta 
idea był racjonalna. Dziś chciałby aby zameczek spełniał funkcje mieszkaniowe i o to 
będzie  prosił.  Natomiast  ma również zgodę od władz kościelnych aby w tzw „domu 
parafialnym”  była  placówka dla  dzieci  i  młodzieży,  tam będą zaangażowane również 
środki finansowe gminy, po to aby ci którzy będą chcieli z tego skorzystać tam poszli. 
Ci  którzy  będą  chcieli  pić  piwo  przy  budce  mają  alternatywę,  albo  z  tego  picia 
zrezygnują, albo będą to robić dalej ale w tym momencie proces wychowawczy niech 
rozkłada się na rodziców.
Poinformował,  że  były  zgłoszenia  konkursowe  dot.  placówek  oświatowych 
o sfinansowanie ze środków zewnętrznych. Okazuje się, że niestety takie zadania jak 
przedszkole  w  Bełku  i  sala  gimnastyczna  w  Leszczynach nie  znalazły  się  na  liście 
beneficjentów m. in. dlatego, że alokacja środków była przekroczona o 16 razy.
Przedszkole w Bełku, które znalazło się na 43 miejscu uzyskało 90,8 pkt., to jest liczba 
która  kwalifikuje  aby środki  zewnętrze  uzyskać,  niestety  ta  alokacja  pokazała,  że  te 
obiekty niedostały dodatkowych bonusów.  Cieszy się,  że   takie  bonusy dostała  sala 
gimnastyczna przy Zespole Szkół Specjalnych w Leszczynach, to będzie robione u nas 
w naszej gminie.
Poinformował również o wizycie biskupa Kupnego i spotkaniu z nim, które miało miejsce 
w Urzędzie.   
Radny  Alojzy  Waniek –  przed  sesją  powiedział,  że  nie  będzie  zabierał  głosu  ale 
zmusiła go konieczność. Ostatnio miał  możliwość korzystania z linii  311  MZK i  albo 
dokonano zmiany kursów i nie zostało to odnotowane na rozkładzie albo są tam pomyłki. 
Na rozkładzie jest dopisek – A, to znaczy, że przystanek końcowy jest w Orzepowicach 
a w praktyce tak nie jest. Prosił aby na spotkaniu  z MZK to przedstawić. 
Burmistrz G i M stwierdził, że komunikacja na terenie gminy nie dotyczy tylko  terenu 
gminy  ale  przede  wszystkim  chodzi  o  możliwość  skomunikowania  z  okolicznymi 
miastami:  Knurowem,  Żorami  i  Rybnikiem.  Jesteśmy  na  styku  trzech  organizatorów 
komunikacji  MZK,  KZK  GOP i  Miasta  Rybnik.  W  ramach  Subregionu  Zachodniego 
powinny się wszystkie gminy jednoczyć organizując wspólna komunikację okazuje się, 
że  tak  się  nie  dzieje  i  jest  to  odkładane  w  czasie.  Linia  311  to  jest  linia  którą 
organizujemy  w  porozumieniu  z  Rybnikiem.  Rybnik  jako  jedyny  ma  tzw.  e-bilet 
i  doskonale  wie  jakie  są  napełnienia,  które  linie  są  rentowne  a  które  nierentowne 
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i z punktu widzenia gospodarczego tam gdzie jest nierentownie nie jedzie się, ale jak to 
wytłumaczyć mieszkańcom. Chciałoby się aby było to monitorowane przez jeden punkt 
i jest to możliwe ale do tego potrzeba jeszcze trochę czasu. Dziś zastanawiają się nad 
tym czy nie wejść jako członek do KZK GOP, ale należąc jednocześnie do MZK. Po to 
aby jako członek KZK GOP płacić mniej. Wywołał również temat medialny - to tu narodził 
się pomysł  aby linia  194 nie jeździła  na ul.  Broniewskiego.   Dzisiaj  jak nie jeździ  to 
pojawiły się głosy żeby jeździła. Nie ma złotego środka dla jednych stojący i dymiący 
autobus na końcówce ul. Broniewskiego jest utrudnieniem, ale ci z początku ulicy chcą 
dojechać. Jeżeli chodzi o linię 311 to postara się to rozstrzygnąć na zarządzie MZK.
Radny  Alojzy  Waniek stwierdził,  że  mniej  ważne  byłoby  załatwianie  spraw  trasy 
autobusów, co uaktualnienie informacji na tablicy.
Radny  Arkadiusz  Adamczyk prosił  o  informację  na  temat  szczegółów  rozmów 
prowadzanych z firmą wykonująca  ulicę Ligonia ; jaki jest planowany czas wykonania 
naprawy gwarancyjnej i jaki będzie miała charakter. 
Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza  poinformował,  że  spotkanie  odbyło  się  ale  obie 
strony pozostały  na swoich stanowiskach. Gmina pozostaje na stanowisku, że  należy 
wykonać  całościową nakładkę na całej długości ul. Ligonia. Ewentualnie mogą pójść na 
ustępstwa, gdyż firma twierdzi że są na początku roku i nie mają środków, i podzielić 
zadanie na II etapy – remont cząstkowy i całościowy.
Wszelkimi prawnymi metodami będą starali się wyegzekwować wymianę całej warstwy 
zewnętrznej.  Informacja  ze  strony  firmy  jest  taka,  że  mają  do  naszego  zdania 
zastrzeżenia ale zastrzeżeń merytorycznych nie byli w stanie wskazać. Będą starali się 
dochodzić tego, nawet gdyby miało to się skończyć w sądzie.
Radny Bogdan Knopik  - odniósł się do sprawy Koksowni – pytał 2 m-ce temu o jej 
dalszą  działalność  i  uzyskał  informację,  że  nie  ma  zagrożenia  jej  dalszego 
funkcjonowania,  teraz okazuje  się,  że prawdopodobnie  ten zakład będzie  zamknięty. 
Jest zbulwersowany tym faktem, była tu szansa rozwoju.  Pytał czy jako Rada, a ma tu 
w    pamięci działania jakie podejmowano w obliczu zamknięcia kop. „ Dębieńsko”, choć 
nic one ni dały, ale aby robić wszystko i zająć w tej sprawie stanowisko.
Burmistrz G i  M wyjaśnił,  że powiedział  tylko iż  są osoby,  ekolodzy,   którzy z tego 
zdarzenia ucieszyliby się. Ruchy wokół Koksowni są takie a nie inne, huty zawieszają 
działalność.  Razem ze Starostą  udał  się  do  Dyrektor  Kombinatu  Koksochemicznego 
w  Zabrzu  Zdzisława  Trzepizura,  po  to  aby  u  źródła  dowiedzieć  się  o  przyszłości 
Koksowni  „Dębieńsko”.  Informacja  była  taka,  że  sytuacja  jest  trudna  ale  dołożą 
wszelkich starań aby Koksownia dalej produkowała. Niebezpieczeństwo Koksowni jest 
takie,  że  wygaszenie  pieca  jest  jednoznaczne  z  zaprzestaniem  produkcji.  Nasza 
Koksownia została zdjęta z zakładów  szkodliwych dla środowiska, co prawda dzisiaj już 
ustawa  w  myśl  której  to  oceniano  przestała  obowiązywać   ale  przed  końcem  jej 
obowiązywania działania na Koksowni doprowadziły do tego, że została zdjęta z tej listy.
Radny  Adam  Kapias w  imieniu  Klubu  Radnych  „PiS  i  Wspólnota  Samorządowa” 
zaproponował aby na dzisiejszej sesji stworzyć treść rezolucji i wystąpić do Premiera, 
Ministra  Gospodarki  z  uchwałą  w  której  zaprotestują  przeciwko  takim  działaniom 
i  sygnałom  niepokojącym  dot.  tego  zakładu.  Rządzi  określona  partia  polityczna, 
wiadomo jaka, która prowadzi pewne działania. Dlatego myśli, że taka konieczność jest 
potrzebą  chwili.  Zapytał  również  o  kwestie  dot.  przedszkola  w  Bełku,  nie  będzie 
finansowania zewnętrznego, w związku z tym jaka będzie przyszłość tego przedszkola, 
czy będą angażowane środki własne, kiedy to nastąpi i jak odbije się to na WPI.
Burmistrz G i M w zakresie pierwszej sprawy chciałby uniknąć polityki ale skoro Klub 
Radnych chce takiej  rezolucji,  to można ją podjąć. Niepolityczne byłoby gdyby radny 
powiedział, że w imieniu  Rady i mieszkańców apeluje do Rządu RP. Etykietę polityczną 
odkłada na bok, bo jest przede wszystkim samorządowcem, a samorząd  jest najlepszą 
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formą sprawowania władzy, tam gdzie jest polityka zaczynają się problemy. Stwierdził, 
że nie należy winy próbować zrzucać na polityków, bo jak się sami nie zorganizujemy, to 
nikt nam nie pomoże. Należy spróbować znaleźć wspólne stanowisko na temat tego co 
chcemy zrobić, a nie próbować ugrać kapitału politycznego, bo to jest niedobre.
Jeżeli chodzi o przedszkole w Bełku to WPI wyraźnie mówi, że to przedszkole będzie 
realizowane,  na  to  są  środki  finansowe.  Była  możliwość  pozyskania  środków 
zewnętrznych i o to wystąpiono.
Radny Adam Kapias odpowiedział, że polityk lokalny jest politykiem reprezentującym 
też jakąś opcję polityczną. Nie da się oddzielić od lokalnego szczebla samorządu od 
polityki.  Pytał  również o kwestie zamku w Czuchowie i  jego przeznaczenia.  Czy jest 
koncepcja zagospodarowania tego zamku ukierunkowana na mieszkania, jak to się ma 
do  środowiska  lokalnego  Czuchowa,  Rady  Dzielnicy,  czy  wypowiedzieli  się  w  tym 
temacie i jak to się ma do zapisów umowy podjętej przy przekazywaniu tego obiektu 
przez Agencje Nieruchomości Rolnych.
Burmistrz  G  i  M poinformował,  że  na  spotkaniu  Rady  Dzielnicy  Czuchów uzyskał 
powszechną akceptację,  włącznie z Przewodniczącym Rady Dzielnicy  pomysłu,   że 
jeżeli  klub  parafialny  spełniałby  wymogi  i  uzyskano  by  zgodę  Kurii  to  nie  ma 
przeciwwskazań aby tam taką działalność prowadzić. Nie chciałby robić nic co byłoby 
niezgodne  z  wolą  mieszkańców.  To  jest  początek  spotkań  z  radami  dzielnic,  gdyż 
chciałby we wszystkich radach sołeckich i dzielnic odbyć takie spotkania, aby przekazać 
co Burmistrz ma do powiedzenia na temat funkcjonowania gminy w obszarze w którym 
jest reprezentatywny.  
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że jest zdołowany informacją nt. ul. Ligonia. Dziwi 
się,  że  w  ogóle  prowadzimy jakieś  rozmowy z  firmą  która  spartaczyła.  Efekt  widać 
z godziny na godzinę. Z tego co się dowiedział  to technologia którą tam zastosowano 
była nowa, Leszczyny były eksperymentem. Prosił aby nie łatać, bo już dziś miał w tej 
sprawie  telefony,  musimy  egzekwować  swoje  prawa.  Pytał  na  czyj  koszt  jest 
prowadzone te łatanie.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że firma na dziś ma wykonać doraźną 
naprawę, oczywiście na koszt firmy.
Radny  Alojzy  Waniek odniósł  się  do  sprawy  Koksowni  –  wygaszenie  pieca  jest 
praktycznie budową  od nowa. Właścicielem, który pierwszy powinien dostać informację 
o niezadowoleniu i  o możliwości likwidacji  jest Wojewoda. W Warszawie nikt  nie wie 
o takiej Koksowni, to jest Kombinat Koksochemiczny. Zwrócił uwagę, aby podejmując 
jakąś rezolucję, nie pomogli w zamknięciu tej baterii Koksowni. Trzeba bardzo delikatnie 
podchodzić  pod temat ekonomiczny, tu nic więcej nie zadziałało jak ogólna sytuacja 
ekonomiczna w kraju. Ta Koksownia jest po modernizacji. Zwrócił się z prośbą o bardzo 
delikatne podejście do tematu. 
Radny Adam Kapias ponowił wniosek o podjęcie dzisiaj rezolucji.  W przypadku kop. 
„Dębieńsko”  nie  występowano  z  takimi  rezolucjami,  gdyż  nie  było  wtedy  takiej 
możliwości.
Wacław Szindler – mieszaniec Czerwionki podziękował Burmistrzowi za podarowany 
jego  chorej  wnuczce  koc  oraz  za  uruchomienie  w  Przedszkolu  Nr  10  rehabilitacji 
z której wnuczka może korzystać. Stwierdził, że jest najstarszym obserwatorem Urzędu. 
Do tej pory Urząd był  zagrodzony, teraz zaczyna coś się dziać, ale na frontowej ścianie 
powinna  być  tablica,  że  tu  się  znajduje  Urząd  Gminy  i  Miasta,  należy  również 
oznakować wejście dla niepełnosprawnych.
Przewodniczący  Rady zwrócił  uwagę,  że  w  porządku  obrad  sesji  jest  punkt  – 
zgłaszanie zapytań i wniosków i w tym punkcie można zabrać głos.
Burmistrz  G i  M przedstawił  prezentację  dot.  raportu  nt.  Strategii   Rozwoju Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Następnie  Burmistrz  G  i  M  podziękował  pracownikom  Urzędu  odchodzącym  na 
emeryturę:
Irena  Woźnica  Sekretarz  Gminy i  Miasta –  to  historia  Urzędu  na  dobre  i  na  złe, 
pamięta się te dobre ale były  i trudne i tych trudnych podjęła się, w 2006 r. praktycznie 
kierowała Urzędem. Potencjał intelektualny niewyczerpalny i niewyczerpany, stąd prośba 
aby  na  rzecz  gminy  pracowała  w  różnej  formule.  Wspaniały  człowiek  i  pracownik, 
podziękował za cały, prawie 30 letni czas pracy.
Teresa Czajka Skarbnik Gminy i Miasta – pierwsza osoba jeżeli chodzi o finanse, to co 
jest  najważniejsze  i  to  co  budzi  największe  kontrowersje.  Podziękował  za  to,  że 
zdecydowała  się  w  trudnym  okresie  tego  Urzędu  przyjąć  propozycje  i  została 
Skarbnikiem. Okazało się, że obawy iż nie podoła były niczym uzasadnione.  Podobnie 
jak Pani Sekretarz „duch” tego Urzędu. Osoba która potrafiła dyscyplinować wszystkich 
i pod tym względem będzie jej brakować.
Znajdowała również zrozumienie wśród radnych, choć często mówiła „nie”. Ale potrafiła 
być z jednej strony bezwzględna ale z drugiej strony być człowiekiem.
Ewa Kluczniok Naczelnik Wydziału Edukacji osoba, która wprowadziła wiele spokoju 
swoim zaangażowaniem w działaniu na rzecz rozwoju edukacji na terenie gminy. Miała 
trudne  i  łatwe  zadanie  zostając  Naczelnikiem  po  Krystynie  Sośnie,  osobowościowo 
bardzo różnej. Pani Ewa wniosła coś nowego, więcej liberalizmu wśród dyrektorów.
Maria  Wowra  Naczelnik  Wydziału  Organizacyjnego,  wieloletni  Naczelnik  jednego 
z najważniejszych, z punktu widzenia organizacyjnego Wydziału.
Przewodniczący  Rady  podziękował  P.  Sekretarz,  P.  Skarbnik,  P.  Naczelnik  Wydz. 
Edukacji,  P.  Naczelnik  Wydz.  Organizacyjnego  w  imieniu  radnych  za  długoletnią, 
efektywna pracę dla dobra gminy i mieszkańców.
Irena Woźnica Sekretarz  G i  M stwierdziła,  że  ze  wzruszenia  trudno podsumować 
w  kilku  słowach  całą  pracę  zawodową,  którą  traktowała  jako  służbę  ludziom. 
Podziękowała za współpracę, za inspirację do realizacji  zadań, podziękowała tym którzy 
stali obok w trudnych chwilach, ale również i tym którzy cieszyli się gdy w naszym mieści 
powstawały nowe zadania, inwestycje. Myśli,  że   nasza gmina, to gmina rozwojowa 
i uda się zrealizować zadania, które Rada wytyczyła i będzie realizowała.
Teresa  Czajka  Skarbnik  G  i  M –  10  lat  poświęciła  tej  gminie,  w  porównaniu 
z P. Sekretarz nie jest to tak dużo ale wydaje się, że za Rady przyzwoleniem i pomocą 
wykonywała swoją pracę dla dobra tej gminy, mieszkańców. Ma nadzieję, że następca 
będzie to ciągnął  dalej.   Podziękowała wszystkim za zrozumienie,  za wytrwałość, za 
przyjmowanie niejednokrotnie tego „nie”, ale był to trudny okres i obiecała, że będzie 
próbować powalczyć z długiem i trochę się to udało. 
Burmistrz G i M zaprezentował następców osób odchodzących na emeryturę:
Skarbnik  G  i  M  –  Zbigniew  Wojtyło –  prosi  o  akceptację  wyboru  uproszczonego 
postępowania  konkursowego.  Do  tej  pory  długoletni  pracownik  samorządu,  przez 
ostatnie  lata  Skarbnik  w  Kuźni  Raciborskiej,  wcześniej  związany  zawodowo 
z Regionalną Izbą Obrachunkową. 
Sekretarz  G  i  M  –  Józef  Zaskórski –  doświadczony  w  pracy  samorządowej, 
z epizodem w bankowości, Naczelnik Wydz. Lokalowego. Osobowościowo przypomina 
Panią Irenę.
Naczelnik  Wydziału  Edukacji  –  Iwona  Flajszok –  wzorowy  nauczyciel,  wzorowy 
dyrektor , cechy osobowościowe gwarantują, że będzie to wysoka jakość.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Kazimiera Gorzawska – długoletni pracownik 
Biura  Rady,  ostatnio  pracownik  Biura  Audytu  i  Kontroli.  Określone  standardy  mamy 
wypracowane i  myśli,   jest  tego pewien, że te  standardy P.  Kazimiera jest  w stanie 
realizować.
Prosił o przyjęcie tych osób i traktowanie przez nich tej pracy jako służby. Poinformował, 
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że  zmieni  się  również  trochę  struktura  organizacyjna  Urzędu,  Wydział  Gospodarki 
Komunalnej  i  Wydział  Lokalowy  utworzy  jeden  Wydział  Gospodarki  Komunalnej 
i  Lokalowej.  Pojawi  się  również  jedno  stanowisko  w  Urzędzie  to  jest  decyzja  Rady 
Miejskiej z 2006 r. - stanowisko rzecznika prasowego.
Przewodniczący Rady  poinformował, że Burmistrz w sprawozdaniu poruszył sprawę 
zmian  w  Zespole  Szkół  w  Czerwionce,  jest  tu  obecny  Kierownik  Referatu  Oświaty 
Starostwa Powiatowego Grzegorz Potysz, którego prosi o krótką charakterystykę tych 
zmian.
Grzegorz  Potysz podziękował  za  zaproszenie,  przyłączył  się  do  życzeń  dla 
odchodzących  i  przychodzących.  Poinformował,  że  od  kilku  miesięcy  toczą  się 
trójstronne rozmowy tj. Starostwo – Gmina – Karbonia. Spółka Karbonia chce uruchomić 
szkolnictwo górnicze na terenie Zespołu Szkół, wymaga to wielkich nakładów ze strony 
Spółki.  Jest  problem  za  zapewnieniem  młodzieży  praktyk  na  kopalniach,  ponieważ 
ościenne kopalnie  nie  są tym zainteresowane, gdyż Spółka Karbonia   w przyszłości 
będzie  stanowiła  konkurencję  dla  Kompani  Węglowej  i  Jastrzębskiej  Spółki.  Szukają 
innych alternatyw w celu zapewnienia praktyk na innych zakładach np. COK. Póki co 
podjęto już w zasadzie decyzję o uruchomieniu kształcenia w technikum elektrycznym, 
w przyszłym roku może będzie to technikum elektryczno -  mechaniczne i być może 
uruchomienie klasy górniczej w 4-letnim systemie kształcenia.
Przewodniczący  Rady wyraził  zadowolenie,  że  jego  wniosek  o  rozwój  szkolnictwa 
technicznego znalazł uznanie we władzach Powiatu.

Ad. 5

Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1)   Komisja Rewizyjna -  Przewodniczący radny Antoni Bluszcz  poinformował, że 
Komisja  odbyła  posiedzenie  25  marca  br.  na  którym  wstępnie  zapoznano  się  ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 r., ustalono kolejne posiedzenie w tym 
temacie  na  31  marca  br.   Zapoznano  się  z  protokołem  pokontrolnym  w  Miejskim 
Ośrodku Kultury, nie sformułowano wniosków pokontrolnych.

2)  Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodniczący 
radny Marek Paluch  poinformował, że posiedzenie Komisji   odbyło się 23 marca br. 
Zapoznano się z materiałami na sesję. Omówiono raport z realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy  i  Miasta,  zapoznano  się  ze  zmianami  w  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji. 
Omówiono propozycję dot. modyfikacji granic Parku, Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt  uchwały.  Pozytywnie  zaopiniowano wnioski  o  opracowanie  i  wdrożenie  planu 
pozwalającego  na  dofinansowanie  zmian  źródeł  ciepła  dla  osób  fizycznych  oraz 
zabezpieczenie środków na ten cel.  

3)   Komisja  Zdrowia  i  Sportu  –  Przewodniczący   radny  Arkadiusz Adamczyk 
poinformował,  że  na  posiedzeniu  które  odbyło  się  24 marca br.  Komisja  pozytywnie 
zaopiniowała branżowe projekty uchwał. Podjęto wniosek o przedstawienie na kolejnym 
posiedzeniu Komisji  koncepcji  budowy obiektów sportowych na które złożono wnioski 
o dofinansowanie tj. Dębieńsko i „orlik” w Czerwionce.

4)  Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, 
że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  25  marca  br.  Pozytywnie  zaopiniowano  projekty 
uchwał oświatowych. Podjęto wniosek o wystąpienie do właściciela gruntu w Bełku, o 
jego przekazanie na cele związane z budową obiektów sportowych przy Zespole Szkół 
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Nr 5.
Zapoznano się z pismem Kuratora  Oświaty o pozytywnej  opinii  w zakresie  likwidacji 
Przedszkola Nr 6. 
Sprostował, iż to Komisja Oświaty wnioskowała o organizację szkolnictwa technicznego 
na  terenie gminy.

5)  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  –  Przewodniczący 
radny Grzegorz Płonka poinformował, iż Komisja odbyło się dwa posiedzenie 19 i  23 
marca br.  19 marca  pracownicy Pracowni Urbanistycznej dokonali  prezentacji projektu 
zmian  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i Miasta Czerwionka – Leszczyny (część A  - uwarunkowania).
Podjęto również temat dot.  propozycji zmiany granic Parku Krajobrazowego Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Podjęto  wniosek dot. zmiany granic Parku zgodnie z propozycją przedstawioną przez 
Pracownię (według załącznika mapowego).
23 marca br. pozytywnie zaopiniowano branżowe projekty uchwał.  
Omówiono również projekt w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie konieczności 
modyfikacji  granic  Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich” , który zaopiniowano pozytywnie przy 4 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.
W trakcie omawiania tego projektu w obradach Komisji brał udział Krzysztof Smyczek, 
właściciel gospodarstwa rolnego zainteresowany tematem.
Następnie poruszono sprawę stanu parkingu przy krytej pływalni w Czerwionce.
Po  szerokiej  dyskusji  podjęto  wniosek  aby  przygotować  projekt  na  to  zadanie 
i przystąpić do jego realizacji.
Zapoznano  się  również  z  informacją  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w  sprawie  różnic  między  wskazaniami  wodomierza  głównego  a  sumą  wodomierzy 
w mieszkaniach.
W  sprawach  bieżących  zgłaszano  uwagi  co  do  sposobu  prowadzenia  budowy 
autostrady   i uciążliwości dla mieszkańców z tym związanych, na terenie Szczejkowic 
i Dębieńska.

6)   Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Wiceprzewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenia 
Komisji  odbyło  się  9  i  24  marca  br.    Na  posiedzeniu  9  marca  komisja  zajęła  się 
omawianiem  propozycji  zmian  w  statutach  jednostek  pomocniczych,  które 
kontynuowano   również  na  posiedzeniu  24  marca.  Temat  będzie  prowadzony  na 
kolejnych posiedzeniach Komisji, następne ustalono na dzień 6 kwietnia br. Zapoznano 
się  i  pozytywnie  zaopiniowano  branżowe   projekty  uchwał.  W  zakresie  projektu 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Komendą Wojewódzką Policji 
w  Katowicach  zgłaszano  wiele  uwag  i  wątpliwości  stąd  Przewodniczący  Komisji 
Budżetu  i  Finansów,  zobowiązał  się  do  zaproszenia  na  posiedzenie  ten  Komisji, 
Komendanta Komisariatu Policji w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości.
W sprawach bieżących poruszano kwestie uregulowań prawnych w zakresie trzymania 
zwierząt domowych.
Podjęto  wniosek  o  ustawienie  przy  placach  zabaw  tablic  informujących  o  zakazie 
wprowadzania na jego teren zwierząt domowych.
Zwracano uwagę na celowość prowadzenie kontroli  posiadania w miejscu widocznym 
numeru domu.
Poruszano kwestie stanu dróg na terenie gminy.
Podjęto wnioski:

1) ustalić stan prawny drogi w Przegędzy prowadzącej na Kanetowiec,
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2) zabudować nowe punkty oświetleniowe zgodnie ze wskazaniami rad dzielnic 
i sołectw,

3) przeprowadzić kontrolę stanu oznakowania ulic w sołectwach i dzielnicach. 

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko  poinformował,  że 
Komisja odbyła dwa posiedzenia 19 i  24 marca br. 
19 marca br.  pracownicy Pracowni Urbanistycznej dokonali  prezentacji projektu zmian 
studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny (część A  - uwarunkowania).
Omówiono  również  temat  dot.   propozycji  zmiany  granic  Parku  Krajobrazowego 
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Głosowaniu podano dwa warianty granic Parku tj.: 
I  wariant  - propozycja  granic  przestawiona  przez  Pracownię  Urbanistyczną  (według 
załącznika mapowego) – 3 „za”, 3 „wstrzymujące”,
II  wariant   - propozycja  radnych  –  granica  Parku  wzdłuż  rzeki  Bierawki, 
ul.  Cmentarna,  ul. W. Szewczyka, ul.  Rybnicka, wzdłuż linii  kolejowej relacji  Rybnik-
Katowice, ul.  Ks. Pojdy,  ul.  Dworcowa, ul.  Sportowa, ul.  Morcinka, Plac Grunwaldzki, 
ul.  Konopnickiej,ul.  Czereśniowa,  ul.  Powstańców,  ul.  Ks.  Pojdy,  wzdłuż  cieku  do 
Marynowa, ul. Szczejkowicka, ul. Palowicka, ul. Wolności, wzdłuż rzeki Bierawki   - 3 
„za”, 3 „przeciw”. 
23 marca br. Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nieruchomości gruntowych Archidiecezji 
Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych,  które Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Szerszą dyskusję ponownie wzbudził temat granic Parku  Krajobrazowego w związku 
z  wnioskiem  Klubu  Radnych  Ruchu  Rozwoju  Gminy  i  Wspólnoty  Samorządowej 
o  wprowadzenie  do  porządku  sesji  projektu  uchwały  w  sprawie  stanowiska  Rady 
Miejskiej w sprawie konieczności modyfikacji granic Parku Krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Po  dyskusji  Komisja  przyjęła  (4  „za”,  3  „przeciw”)  przebieg  granic  Parku  zgodnie 
z poprawką zgłoszoną na Komisji przez radnego Salamona. 
Następnie  członek  Śląskiej  Izby  Rolniczej  radny  Bogdan  Knopik  poinformował 
o działalności Izby w 2008 roku oraz  o planach na 2009 rok.
Kolejnym tematem była sprawa likwidacji niskiej emisji. Po przedstawieniu informacji nt. 
możliwości realizacji likwidacji niskiej emisji w ramach Programu prowadzonego przez 
Starostwo  stwierdzono,  że  być  może  celowe  będzie  opracowanie  przez  gminę  we 
własnym  zakresie  programu  gminnego    i  jego  stopniowa  realizacja.  Postanowiono 
w miesiącu maju, czerwcu wrócić do tematu, kiedy będą znane dalsze poczynania w tym 
zakresie Powiatu.
Na wniosek radnego L. Salamona wprowadzono do porządku obrad sesji  temat  dot. 
ochrony gruntów rolnych gminy. 
Po dyskusji  przyjęto wniosek (4 „za”, 1 „wstrzymujący”) aby pracownia Urbanistyczna 
opracowująca  studium  wzięła  pod  uwagę  maksymalną  ochronę  gruntów  rolnych  na 
terenie gminy.
W sprawach bieżących poruszano m. in.  kwestie stanu prawnego dojazdu do ścieżki 
edukacyjnej w Przegędzy oraz stopnia zaawansowania prac związanych z kanalizacją 
gminy.

8)   Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz 
poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  25  marca  br.   Na  posiedzeniu 
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omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, 
Komisja  pozytywnie  zaopiniowano  powyższe  projekty.  Kwestie  dot.  porozumienia 
z  Komendą  Policji  przedstawił  Komendant  Komisariatu  Policji  w  Czerwionce-
Leszczynach.  Podziękował  za  współpracę  Pani  Skarbnik  i  wyraził  nadzieję,  że 
współpraca z nowym Skarbnikiem będzie na tym samy poziomie.

9)  Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący 
radny  Bernard  Strzoda poinformował,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  19  marca  br. 
członkowie  Klubu  zapoznali  się   z  przedstawionymi  przez  Pracownię  Urbanistyczną 
uwarunkowaniami  do studium zagospodarowania przestrzennego oraz sprawami  dot. 
przebiegu granic Parku. Po dyskusji podjęto wnioski o zmianie przebiegu granic Parku 
i  wprowadzeniu  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  konieczności 
wprowadzenia  zmian  granic.  Następnie  przedstawił  uzasadnienie  do  wnioskowanego 
projektu.

10)   Klub  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  i  Wspólnoty  Samorządowej  – 
Przewodniczący  radny  Adam  Kapias  poinformował,  że  stanowisko  Klubu  jest 
w  zakresie  granic  Parku  jest  odwrotne  w  stosunku  do  stanowiska  Klubu  Radnych 
RRG i AŚ. Klub jest  za tym aby chronić kompleksy rolne na terenie miasta i  gminy. 
Uważają, że każde okrojenie granic Parku jest błędem i spowoduje to pogorszenie stanu 
środowiska naturalnego, co w konsekwencji  może wpłynąć na pogorszenie się stanu 
zdrowia  mieszkańców.  Zaproponowano  alternatywną  wersje  uchwały,  która  uzyskała 
akceptację na Komisji i ma nadzieję, że Rada poprze ten projekt uchwały. Jeżeli chodzi 
o treść uchwały, to Klub zwraca się z wnioskiem o wpisanie w jej treść, na czyj wniosek 
jest  podejmowana.  Klub  omówił  również  inne  projekty  na  sesję,  które  po  dyskusji 
pozytywnie zaopiniowano.

Przewodniczący Rady  - w zakresie dot. Koksowni „Dębieńsko” w związku z tym, że 
nieznane  są  dokładnie  informacje  dot.  stanu  faktycznego  Koksowni,  nie  jesteśmy 
również  w  stanie  dokładnie  określić  adresata  rezolucji,  przedstawił  propozycję  aby 
Komisja Działalności Gospodarczej i  Komisja Gospodarki Komunalnej wspólnie zajęły 
się  tym  tematem  zwołując  wspólne  posiedzenie  na  którym  osoby  odpowiedzialne 
przedstawią  informację  nt.  Koksowni  i  na  podstawie tego określi  się   w  jaki  sposób 
jesteśmy w stanie bronić tych miejsc pracy. A jeżeli będzie trzeba, to zwołana zostanie 
w tym temacie sesja nadzwyczajna.
Radny Adam Kapias stwierdził, że nie przemawia do niego taki sposób postępowania.
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że wywołał temat gdyż uważa, że powinni się tym 
tematem zająć.
Przewodniczący dodał,  że   należy  pozyskać  pełną  informację  aby  określić  plan 
działania.
Radny  Antoni  Bluszcz zaproponował  aby  upoważnić  Burmistrza  do  podjęcia 
radykalnych  działań  w  tym  celu.  Z  jednej  strony  Przewodniczący  Klubu  „PiSiWS” 
namawia wszystkich aby dbać o zdrowie, zachować jakieś walory krajobrazowe, których 
brak wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia. Gdyby tą wypowiedź słyszeli mieszkańcy 
ul. Kochanowskiego, ul. Waryńskiego to powiedzieliby, że skoro tak chroni się zdrowie to 
nie należy bronić tej Koksowni. Może Koksownie również obejmie się Parkiem skoro jest 
tak  miła.  Jako  zwykły  radny,  reprezentujący  mieszkańców widzi  pewne  rozwiązania, 
które należy  zastosować i są one zapisane w aktach prawnych.
Radny  Alojzy  Waniek stwierdził,  że  obronę  mieszkańców  przed  niekorzystnymi 
dzianiami Koksowni nie można łączyć z Parkiem Krajobrazowym. Ochrona ekologiczna 
mieszkańców zamieszkałych w Czuchowie, to jest bardzo ważna sprawa, ale prosi aby 
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tego nie łączyć. 
Przewodniczący wobec  powyższego  zaproponował  przegłosowanie  zgłoszonych 
wniosków.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny zwrócił uwagę, że należy uporządkować zgłoszone 
wnioski, aby radni wiedzieli za czym mają głosować.
Jeżeli chodzi o podjęcie rezolucji, § 31 daje możliwość zajęcia stanowiska w innej formie 
niż uchwała ale wymaga to zmiany porządku obrad. Rozumie, że głosowanie będzie 
miało na celu zmianę porządku obrad i  wprowadzenie punktu dot.  podjęcia rezolucji. 
Druga kwestia czy ta rezolucja fizycznie jest przygotowana, bo jeżeli nie to należałoby 
ogłosić przerwę i w tym czasie jakąś formę temu stanowisku Rady nadać.  
Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  zmianę  porządku  obrad 
i wprowadzenie punktu dot. podjęcia rezolucji.
Wniosek 7 głosami „za”, 12 „przeciw” nie został podjęty.

Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
 

1) zaproszenie  Kapelana  Środowiska  Samorządu  Terytorialnego  Archidiecezji 
Katowickiej na Dzień Skupienia dla Samorządowców, który tradycyjnie odbędzie 
się  w sobotę przed Niedzielą Palmową tj. 4 kwietnia 2009 r. - 

2) kolejne  pismo  Pana  Krzysztofa  Smyczka   skierowane  do  Burmistrza,  a  do 
wiadomości Rady Miejskiej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy,

3) pismo Wójta Gminy Wyry w sprawie poparcia protestu przeciwko przeniesieniu 
siedziby Nadleśnictwa Kobiór – z uwagi na to, że na terenie naszej gminy nie ma 
lasów Nadleśnictwa  Kobiór, sprawa pozostaje bez dalszego postępowania,

4) pismo Burmistrza G i M w sprawie autopoprawek do projektów uchwał.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podał  pod  głosowanie  wniosek  aby  nie 
odczytywać  treści  projektów  uchwał  (oprócz  projektu  uchwały  nr  1,  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)  stanowiska  Rady  Miejskiej  w  sprawie  konieczności  modyfikacji  granic  Parku 
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Radny Leszek Salamon wnioskował  aby w uchwale był zapis  na czyj   wniosek  ta 
uchwała została podjęta tj. Klubu Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska”.
Zbigniew  Pławecki   poinformował,  że  należy  przegłosować  czy  taka  formuła  ma 
znaleźć się w uchwale.
Rada „jednogłośnie” 19 głosami „za” przyjęła wniosek o umieszczenie w treści uchwały 
zapisu na czyj wniosek uchwała została podjęta. 
Radny  Leszek  Salamon  zwrócił  uwagę,  że  Komisja  Ochrony  Środowiska  zgłosiła 
poprawkę do  uchwały o  innym przebiegu  granic  i  najpierw powinna być  głosowana 
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poprawka. Zgłosił również wniosek o głosowanie imienne.
Radny  Marek  Paluch stwierdził,  że  radni  powinni  brać  odpowiedzialność  za  swoje 
decyzje,  sprawa  Parku  była  już  tyle  razy  omawiana  dlatego  zgłasza  wniosek 
o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. 
Wniosek o zakończenie dyskusji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 radnych.

Następnie  przegłosowano poprawkę  zgłoszoną   do  uchwały przez  Komisję  Ochrony 
Środowiska o innym przebiegu granic.
Poprawka przy 7 głosach „za”, 12 „przeciw” została odrzucona.
Radni głosujący „za”:
Andrzej  Jarmundowicz,  Adam  Kapias,  Bogdan  Knopik,  Waldemar  Mitura,  Leszek 
Salamon, Józef Szczekała, Alojzy Waniek.
Radni głosujący „przeciw”:
Arkadiusz  Adamczyk,  Antoni  Bluszcz,  Ryszard  Jonderko,  Robert  Kowol,  Edward 
Kucharczyk,  Marek Paluch, Hubert Piecha, Grzegorz Płonka, Marek Profaska, Bernard 
Strzoda, Albin Szweda, Stefania Szyp. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie treść projektu uchwały.

Uchwała Nr XXXV/369/09 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie konieczności 
modyfikacji  granic  Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich” została przyjęta 12 głosami „za”, 7 „przeciw”.

Radni głosujący „za”:
Arkadiusz  Adamczyk,  Antoni  Bluszcz,  Ryszard  Jonderko,  Robert  Kowol,  Edward 
Kucharczyk,  Marek Paluch, Hubert Piecha, Grzegorz Płonka, Marek Profaska, Bernard 
Strzoda, Albin Szweda, Stefania Szyp. 
Radni głosujący „przeciw”:
Andrzej  Jarmundowicz,  Adam  Kapias,  Bogdan  Knopik,  Waldemar  Mitura,  Leszek 
Salamon, Józef Szczekała, Alojzy Waniek.

Burmistrz G i M podziękował  za głosowanie. Stwierdził, że gmina ma takie narzędzie, 
które nazywa się władztwo planistyczne. Jeszcze całkiem niedawno w styczniu 2007 r. 
była propozycja aby niemal na terenie całej gminy był Park, dziś racjonalizujemy jego 
granice. W całej dyskusji w której uczestniczył, nie dziwi się tylko jednej osobie, która 
jest  tu na sali  to  jest  P.  Smyczek,  który występował w swoim interesie,  ma do tego 
prawo. Dziękuje tym radnym, którzy głosując za uchwałą dali tej gminie szansę rozwoju 
ale i tak być może decyzję podejmą za nas i wskażą po raz kolejny, miejsce w szeregu. 
Chciałby aby w przyszłości w momencie kiedy jest głosowanie, a sprawa dot. własnego 
interesu, aby się z tych głosowań wyłączać. 
Plan  zagospodarowania  przestrzennego,  który  jest  władztwem  gminy  ma  wskazać 
w jakim kierunku mamy iść,  chciałby aby procedowanie nad planem pokazało  które 
tereny chcemy wyłączyć   ze względu na wartości  przyrodnicze.  W zakresie  obszaru 
o który chodziło przy zmianie granic, to jakby nie szukać, wartości przyrodniczych tam 
się  nie  znajdzie.  Nie  chciałby aby zwyciężyła  zasada „kreski”.  W 1993 r.  Wojewoda 
Czech dokonał „kreski”, pokazał gdzie ma być Park i skutecznie podzielił gminę. Jeżeli 
na łączonych Komisjach niektórzy radni dowiedzieli się, że Manhattan jest w Parku to 
ma wątpliwości, czy   wcześniej wiedziano za czym głosowano. Nie róbmy precedensów 
i paradoksów – nie ma innego parku w Polsce, na którego terenie byłoby budownictwo 
blokowe. Tą uchwałą pokazano,  że  mamy prawo do tego  aby decydować o swoich 
losach.
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Radny Bogdan Knopik wyjaśnił,  że  na  tym terenie  ma 4,85  hektara  swojego pola 
i głosował „za” Parkiem.

2)  Do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  III/35/06  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia  20 grudnia 2006 r.  w sprawie składu osobowego 
Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami,  uwag  nie 
zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXV/370/09   w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  III/35/06  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia  20 grudnia 2006 r.  w sprawie składu osobowego 
Komisji  Prawa,  Porządku Publicznego i  Współpracy z  Samorządami  została  przyjęta 
17 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym”.

3)  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji 
z  mieszkańcami  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  w  sprawie  zmian  statutów 
sołectw i dzielnic.
Przewodniczący poinformował o autopoprawce do projektu tj. dopisaniu w tytule i treści 
projektu „osiedla”.

Uchwała  Nr  XXXV/371/09   w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  przeprowadzenia 
konsultacji  z  mieszkańcami  Gminy i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny w sprawie zmian 
statutów  sołectw  i  dzielnic  (osiedla)  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało  19 
Radnych.  

4) Do projektu uchwały w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania w Gminie 
i Mieście Czerwionka-Leszczyny do stanu faktycznego, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXV/372/09   w  sprawie  dostosowania  granic  obwodów  głosowania 
w Gminie    i  Mieście  Czerwionka-Leszczyny do  stanu  faktycznego,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.  

5)  Do  projektu  uchwały   zmieniającej  Uchwałę  Nr  XXX/304/08  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce - Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Knurów  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji 
udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  -  Leszczyny 
uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola   „Wesołe  Nutki”  w  Knurowie  przy 
ul. Sztygarskiej 4, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXV/373/09  zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXX/304/08  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce - Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Knurów  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji 
udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  -  Leszczyny 
uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola   „Wesołe  Nutki”  w  Knurowie  przy 
ul. Sztygarskiej 4 została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.  

6)  Do projektu uchwały w sprawie  nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-
Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXV/374/09 w sprawie  nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-
Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.  
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7) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  Dyrektora  Szkoły  dla  nauczycieli 
i  dyrektorów  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym   jest  Gmina 
i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny,  w  ramach  specjalnego  funduszu  nagród,  uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXV/375/09 w  sprawie  ustalenia  regulaminu  przyznawania  nagród 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli 
i  dyrektorów  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym   jest  Gmina 
i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny,  w  ramach  specjalnego  funduszu  nagród,  została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.  

8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat, 
motywacyjnego funkcyjnego i  za warunki  pracy oraz szczegółowe warunki  obliczania 
i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 
zastępstw  a  także  wysokość  wypłacania   nagród  w  szkołach,  dla  których  organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/376/09 w sprawie przyjęcia  „Regulaminu określającego wysokość 
oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat, 
motywacyjnego funkcyjnego i  za warunki  pracy oraz szczegółowe warunki  obliczania 
i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 
zastępstw  a  także  wysokość  wypłacania   nagród  w  szkołach,  dla  których  organem 
prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny”  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.  

9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  nieruchomości  gruntowych  Archidiecezji  Katowickiej  Kościoła 
Rzymskokatolickiego, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/377/09 w sprawie  wyrażenia  zgody na nabycie na rzecz Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  nieruchomości  gruntowych  Archidiecezji  Katowickiej 
Kościoła Rzymskokatolickiego została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.  

10)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXV/378/09 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie 
niezabudowanych  nieruchomości  gruntowych  została  przyjęta  „jednogłośnie”  – 
głosowało 18 Radnych.

11)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od 
ceny  lokali  mieszkalnych sprzedawanych  w drodze bezprzetargowej  ich  najemcom, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/379/09 w sprawie  wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od 
ceny   lokali  mieszkalnych  sprzedawanych  w  drodze  bezprzetargowej  ich  najemcom 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
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12)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  dyrektora  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji  publicznej  dotyczących  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym 
przyznawanej  uczniom  w  formie  stypendium  oraz  zasiłku  szkolnego,  uwag   nie 
zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXV/380/09 w  sprawie  upoważnienia  dyrektora  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji  publicznej  dotyczących  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym 
przyznawanej  uczniom w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego,  została przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.

13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag  nie  zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXV/381/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w  najem  dotychczasowemu  najemcy,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało 
19 Radnych.

14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag  nie  zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXV/382/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w  najem  dotychczasowemu  najemcy,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało 
19 Radnych.

15) Do projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXV/383/09 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta 16 głosami „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymującym”.

16) Do projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Przed podjęciem uchwały Zbigniew Wojtyło złożył na ręce Przewodniczącego informacje 
o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

Uchwała Nr XXXV/384/09 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało  19 Radnych.

17)  Do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XI/109/07  z  dnia 
29  czerwca  2007  roku  dotyczącej  przystąpienia  do  projektu 
„e  -  Administracja  w  powiecie  rybnickim”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Subregionu 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2007-2013, 
uwag  nie  zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXV/385/09 w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XI/109/07  z  dnia 
29  czerwca  2007  roku  dotyczącej  przystąpienia  do  projektu 
„e  -  Administracja  w  powiecie  rybnickim”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Subregionu 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2007-2013 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.  

16



18)  Projekt  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXV/386/09  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia 
z  Komendą  Wojewódzką  Policji  w  Katowicach,  została  przyjęta   „jednogłośnie”  – 
głosowało 19 Radnych.  

19)   Do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXV/387/09 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  Alojzy  Waniek zabrał  głos  w  imieniu  grupy  mieszkańców  osiedla  Karlik. 
Otrzymano  odpowiedź,  że  ogrody  działkowe  zostaną  wyposażone  w  pojemniki  na 
odpady  z  chwilą  nastania  wiosny  i  rozpoczęcia  prac  na  działkach.  Razem 
z  mieszkańcami  stwierdzili,  że  nic  takiego  się  nie  pojawiło,  a  pojawiło  się  więcej 
odpadów  na  śmietnikach.  Zobowiązano  go  aby  przekazać  Komendantowi,  aby 
przystąpić do działań.
Radny Marek Paluch zwrócił się do Komendanta aby zwrócić szczególną uwagę na 
parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej pogratulował nowemu Skarbnikowi wyboru 
i życzył efektywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
Zbigniew Wojtyło podziękował  za powołanie na stanowisko Skarbnika stwierdził,  że 
zdaje sobie sprawę z ciężaru i  obowiązków jakie na nim ciążą.  Zapewnił,  że dołoży 
wszelkich starań ale liczy również na współpracę.

Ad.  9,10

Radny  Waldemar  Mitura  zwrócił  się  o  przedstawienie  na  jakim  etapie  jest 
inwentaryzacja dróg. Poinformował, że  otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie 
dziur na ul. Konopnickiej, gdzie został poinformowany o objeździe dróg. 4 lata bierze już 
udział w tych objazdach i za dużo one nie dają. Radni wskazują a częściowo tylko jest to 
realizowane.    Jego  zdaniem  jest  to   granie  na  czas,  bo  dziś  jest  już  27  marca, 
na 4  kwietnia jest objazd, niż to się zrobi to będzie maj a stan jest fatalny.         
Zwrócił się o podjęcie działań przywracających kursy autobusu linii 194 z przystankiem 
końcowym na ul. Broniewskiego.
Radny Ryszard Jonderko poinformował, że na końcówce jest realizacja  zadania jakim 
jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Przegędzy, która ma być otwarta 22 kwietnia 
br.  w Dzień Ziemi.  Podziękował  radnym na czele  z  Przewodniczącym,  pracownikom 
Urzędu na czele z Burmistrzem i wszystkim tym którzy przyczynili się do realizowania 
tego zadania, jest to szczytny cel. Ma nadzieję, że będziemy się mogli szczycić tym, że 
nasza  gmina  robi  wszystko  aby  ekologia,  ochrona  środowiska  była  jednym 
z najważniejszych celów.
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Przewodniczący podziękował  radnemu  Przewodniczącemu  Komisji  Ochrony 
Środowiska, że zajął się tym tematem, który teraz ma swój finał.
Radny  Bogdan  Knopik w  związku  z  tym,  iż  prawdopodobnie  są  plany  likwidacji 
placówek pocztowych w Bełku i Dębieńsku a będzie spotkanie w tym temacie, prosił 
Burmistrza żeby  zrobić wszystko by przekonać Pocztę Polską, aby tego nie robić. Kilka 
lat temu już próbowano zamknąć pocztę w Dębieńsku wtedy Rada Dzielnicy ze swoich 
środków wyremontowała pomieszczenia, czynsz jest minimalny, wszystko zrobiono aby 
dalej to działało a jest konieczne.
Przewodniczący poinformował,  że  tą  sprawę  szeroko  omawiano  na  Komisji 
Działalności Gospodarczej i myśli, że te wspólne działania dają pozytywny wynik i te 
placówki  dalej  będą  funkcjonowały  i  mieszkańcy dalej  będą  mogli  z  nich  korzystać, 
ponieważ rozległość obszarów w Dębieńsku i Bełku  przemawia za tym.
Burmistrz  G  i  M stwierdził,  że   stanowisko  gminy  jest  jednoznaczne  i  chcą  aby 
zachować te  placówki  które  są  i  aby jakość  obsługi  w Czerwionce była  lepsza,  ale 
ograniczają  nas  możliwości  prawne gminy w stosunku  do  tej  instytucji.   Starają  się 
rozmawiać, szukają alternatywy.
Radny Bernard Strzoda -  przyspieszyć prace związane z uregulowaniami prawnymi 
dróg  będącymi  własnością  Skarbu  Państwa  ale  nie  mającymi  administratora,  są  to 
z  reguły  drogi  boczne  od  dróg  głównych  i  nie  są  w  ewidencji  dróg  gminnych,  ani 
powiatowych a są drogami Skarbu Państwa. Jest  problem z tymi drogami w okresie 
zimowym, przy odśnieżaniu jak również w zakresie remontów.
Przewodniczący przypomniał, że podjęto już wniosek w tym temacie.
Burmistrz G i M  stwierdził, że władztwo w tym obszarze jest po stronie Rady. Jeżeli 
mówimy o ewidencji to musimy mówić o środkach finansowych, są środki  na określona 
ilość dróg nie załatwi to w całości problemu. W budżecie 2010 r. zostaną umieszczone 
środki  na  przejęcie  dróg,  ale  przejmując  te  drogi   bierze  się  na  siebie  ciężar 
odpowiedzialności.  Już  dziś  tematem  dyżurnym  jest  fakt,  że  nie  ma  środków 
finansowych na wyremontowanie tych dróg które mamy.  W tym temacie pracują  ale 
wszystko rozbija się o środki finansowe. 
Przewodniczący zwrócił się o interwencję w związku z budową autostrady.
Burmistrz G i M stwierdził, że jest jedna odpowiedź „chciałeś zjazd, masz błoto”, cytując 
tytuł prasowy.  Codziennie jeździ od strony Bełku i codziennie znosi uciążliwości, auto 
stoi pod Urzędem można zobaczy jak wygląda. Ale ma siły aby przetrzymać ten okres 
do 20 października br., kiedy ma zakończyć się budowa tego odcinka. Przeciążenie jest 
teraz tj. zjazd w Dębieńsku i prace wokół oraz budowa ronda, w imieniu najbliższych 
współpracowników prosi aby tłumaczyć mieszkańcom, tak jak sam to tłumaczy, że jest to 
okres  przejściowy.  W  momencie  kiedy  okaże  się,  że  ten  graniczny  termin  będzie 
przekroczony i będziemy mieć wpływ na czystość to wtedy można rozliczać urzędników 
Urzędu G i M. Celowo nie wspomniał o tym, że ul. Wolności, czy ul. Jesionka to nie są 
drogi  administrowane  przez  gminę.  Naprzeciwko  siedzi  osoba  odpowiedzialna 
w Starostwie za drogi. Prawie codziennie rozmawiają i mówią ciągle to samo, przeżyjmy 
ten najgorszy czas, to jest w tej chwili finał. Oddanie ronda w Dębieńsku to jest czerwiec, 
lipiec br. To są również prace wokół tzw. rynku. Ulice Zabrzańska i Bełkowska to są drogi 
powiatowe ale chcą nadać temu obszarowi kształt, żeby wymusić tam porządek.
Przewodniczący stwierdził,  że  również  może  służyć  poglądowo  samochodem 
zaparkowanym przed budynkiem. Zgadza się z tym, że „chcieliście zjazd, macie błoto”, 
z tym błotem wszyscy mogą się zgodzić w pewnym zakresie, ale nie mogą się zgodzić 
z brakiem bezpieczeństwa, które towarzyszy budowie autostrady. Tu chodzi głównie o te 
działania.

Radny Ryszard  Jonderko  zwrócił  się  o  akceptację  do  Burmistrza,  aby  przy  okazji 
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objazdu  dróg,  dokonać  również  przeglądu  drogi  dojazdowej  do  ścieżki  ekologicznej 
w Przegędzy, aby w momencie kiedy będzie znany jej administrator, można przystąpić 
do konkretnych działań.
Burmistrz G i M zaakceptował przedstawiony tok postępowania.
Radny Józef Szczekała zwrócił się o doprowadzenie do porządku terenów:
przy ul. Jana Pawła II od przepompowni ścieków wzdłuż torów kolejowych aż do stacji 
kolejowej oraz wjazdu na osiedle Jana Pawła II od ul. Parkowej, po prawej stronie aż do 
Przedszkola Nr 10.
Przewodniczący zwrócił się o  przeprowadzenie zbiórki odpadów wielogabarytowych. 
Radny Alojzy  Waniek  odniósł  się  do  głosowania  w  sprawie  Koksowni.  Głosowanie 
pokazało, że jedna strona byłaby zainteresowana opieką nad tym zakładem, a druga 
nie. Rada powinna wyrazić niepokój nad zaistniałą sytuacją, to jest ważne aby znalazło 
się, to w protokole. Aby środki masowego przekazu nie ujęły takiego spojrzenia na to. 
Chodzi o to, że rezolucja nie „dziś”, natomiast rezolucja „jutro” jest odpowiednikiem tego 
co powinno się dokonać. Głosowanie sztucznie pokazało niechęć jednej strony. Prosi 
o  takie  ujęcie  tego  zdarzenia,  że  obydwóm  stroną  zależy  na  tym  zakładzie,  tylko 
chodziło o to, aby dzisiaj nie konstruować tej rezolucji. 
Przewodniczący stwierdził, że wszystkim   chodzi tu o dobro tego zakładu, ale chodzi 
również o to, aby nie popełnić jakiegoś błędu ze względu na szybkość podejmowanej 
decyzji.
Burmistrz zwrócił uwagę, że przekazał sygnały o niepokojących informacjach na temat 
Koksowni,  ale   nie  należy robić  z  tego  wydarzenia  politycznego,  aby określać  która 
strona  bardziej  stara  się  o  ten  zakład.  Wszyscy  są  za  tym  aby  Koksownia  dalej 
funkcjonowała, stwarza to pewne uciążliwości, ale dziś one schodzą na plan dalszy.
Przewodniczący poinformował,  że  Komisje  branżowe  zbiorą  się  w  tym  temacie, 
w najbliższym czasie. 
Wacław Szindler – mieszaniec Czerwionki przedstawił swoje spostrzeżenia na temat 
stanu budynku Urzędu G i M, stanu oznakowania dróg itp.

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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