Protokół Nr XLVIII/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 marca 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia XLVIII
sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła
się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Pełnomocnika ds. PRiG,
Panią Pełnomocnik, Panią Sekretarz, Skarbnika, Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów, Kierowników jednostek organizacyjnych,
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Sołtysów oraz przedstawicieli mediów.
(listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 18 radnych, nieobecny
był radny Janusz Babczyński, radny Grzegorz Płonka oraz radna Izabela Tesluk.
Na początek Przewodniczący RM poinformował, że na sali pojawiła się puszka
i każdy kto ma ochotę może przyłączyć się do zbiórki na rzecz Alana z Leszczyn,
którego czeka bardzo kosztowna operacja.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza G i M poprosił o wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - projekt uchwały został wprowadzony
do porządku obrad sesji jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Poprosił także o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, zgodnie
z otrzymaną nową wersją projektu.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 23 lutego 2018 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad.
Protokół Nr XLVII/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
23 lutego 2018 r. został przyjęty 15 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” głosowało 18 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 23 lutego 2018 r. do 22 marca 2018 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
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Przewodniczący RM poinformował, że w plebiscycie Hipokrates 2017 wyróżnienie
otrzymał lekarz Mariusz Kaszek, który był kiedyś radnym Rady Miejskiej
w Czerwionce –Leszczynach, a obecnie jest radnym powiatowym.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 21 marca br.
Komisja przygotowała Plan pracy i Plan kontroli na 2018 rok. Dlatego prosi
Wysoką Radę o ich przyjęcie w dalszej części obrad.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Komisja
Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodnicząca Komisji radna
Jolanta Szejka poinformowała, że wspólne posiedzenie odbyło się 19 marca.
Na posiedzeniu Dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przedstawiła
działalność Urzędu w 2017 roku.
Omówiono również kwestie współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Przedstawiciele
Urzędu Pracy, OPS i Urzędu Gminy wskazywali na bardzo dobrą współpracę.
Zapoznano się ze Sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach za 2017 rok oraz Sprawozdaniem z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zapoznano się z informacjami dot. rozstrzygnięcia
konkursu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, który wygrała
Fundacja GaSzo oraz Stowarzyszenie Decor Bełk, przygotowań do Jarmarku
Wielkanocnego oraz akcji zbiórki makulatury w zamian za sadzonki i domki dla
ptaków w ramach projektu Zielona Wyspa Śląsk.
Omówiono temat dotyczący zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych.
Podjęto wniosek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej dot. wystąpienia
do jednostek pomocniczych gminy w sprawie dot. nowych regulacji w związku
ze zmianą ustaw.
Wobec powyższego Komisja zwraca się do Rady o przegłosowanie następującej
treści wystąpienia:
„Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii w sprawie propozycji do zagadnień
dotyczących:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy dla poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, tj.:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 powyżej 18% zawartości alkoholu,
2) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
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ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych poza miejscem sprzedaży,
4) określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Zgodnie z § 4 pkt 7 lit. d Statutu Sołectwa lub § 4 pkt 7 lit. d Statutu dzielnicy
zagadnienie to jest sprawą istotną dla społeczności lokalnej i powinno zostać
rozstrzygnięte przez Zebranie Wiejskie lub Zebranie Rady Dzielnicy.
Stosowna uchwała winna zostać podjęta i przekazana do Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 1 czerwca 2018 roku”.
 Powyższą propozycję wystąpienia Rada Miejska przyjęła jednogłośnie
przy 18 głosach „za” – głosowało 18 radnych.
3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 marca br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali trzy uchwały dot. oświaty.
Przekazano informację o złożonym wniosku dot. Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018-2019.
Członkowie Komisji zostali poinformowani o wynikach Powiatowego konkursu
recytatorskiego, którego organizatorem było Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej oraz MOK, o wynikach gminnego konkursu recytatorskiego dla klas
I-III pod honorowym patronatem Burmistrza GiM oraz o uroczystej gali
stypendystów i nagrodzonych w dziedzinie sportu.
Przekazano informacje o halowym turnieju piłki nożnej przedszkolaków pod
patronatem Burmistrza GiM, którego organizatorem było przedszkole
Skarbnikowa Willa w Czuchowie oraz o gminnym konkursie matematycznym dla
klas trzecich szkół podstawowych, którego organizatorem była szkoła
podstawowa w Bełku, a także o sukcesie przedszkolaków z przedszkola
Krasnala Hałabały w Dębieńsku, którzy zdobyli II miejsce w konkursie „Nie truj
sąsiada”.
Poinformowano o działalności oraz zorganizowanych imprezach przez MOK,
MOSiR oraz Bibliotekę Publiczną.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
19 marca br.
Na wstępnie Naczelnik wydziału PGN przedstawiła informacje związane
z granicami Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich. Po dyskusji Komisja zaproponowała, aby zwołać dodatkowe
posiedzenie w tej sprawie dla zainteresowanych radnych, żeby szczegółowo
omówić temat związany z granicami tegoż Parku i wypracować w miarę jednolite
stanowisko, zanim dojdzie do spotkania z przedstawicielami Parku.
W związku z tym tematem zostało odczytane pismo sołtysa Przegędzy.
Następnie Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zostały
zaopiniowane pozytywnie.
W sprawach bieżących poruszono kilka tematów. Temat parkingu przy
ul. Dworcowej w Leszczynach omówił radny Waldemar Mitura, po ostatnim
spotkaniu w terenie. Komisja podjęła w tym temacie wniosek o przygotowanie
stosownej dokumentacji dot. tegoż parkingu. Przewodniczący Komisji
przypomniał również o parkingu przy ul. Sportowej w Leszczynach oraz
o parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy.
Poruszono temat dzikich wysypisk śmieci oraz śmieci porzucanych przez
3)
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mieszkańców przy śmietnikach w Leszczynach. Komisja zasugerowała, aby
ustawiono znaki czy inne zabezpieczenia przed możliwością wjazdu
samochodów – chodzi o wysypisko w Leszczynach za terenem stacji benzynowej
i garaży.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Przewodniczący RM dodał, że radni otrzymali materiały dot. granic Parku,
termin posiedzenia Komisji dot. przebiegu granic pod patronatem Komisji
Gospodarki Komunalnej i Komisji Ochrony Środowiska, zaproponował
na najbliższy poniedziałek 26 marca o godz. 15tej. We wtorek przyjeżdża do nas
przedstawicielka Dyrekcji Parku i dobrze by było gdybyśmy jakieś stanowisko już
mieli. Drugim powodem jest to, że termin następnej sesji będzie przyspieszony,
co wynikło z kalendarza wyborczego, poza tym mamy wielki tydzień, potem
są święta, następnie Komisje – tych wydarzeń w kwietniu jest bardzo dużo.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 20 marca 2018 r.
Zapoznano się z informacjami dotyczącymi zmian ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych.
Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił
informację o bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji
w Czerwionce-Leszczynach.
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska.
Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących poruszono problem, który co roku o tej porze szczególnie
jest widoczny, a dotyczy psich odchodów.
Komisja podjęła wniosek, aby w ramach działań edukacyjnych wydrukować
plakaty, które rozwieszone zostaną na terenie gminy, przypominające
właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich zwierzętach. Podziękował
Pani Rzecznik Hannie Pióreckiej za szybki odzew w tej sprawie. Plakaty są już
gotowe. Edukacja jest tu bardzo ważna i musimy ją kierować w szczególności
do osób starszych, którzy nie zwracają uwagi na ten problem.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 19 marca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad nie zgłosiła uwag.
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała,
że prace nad przetargiem są zaawansowane. Zastanawiamy się nad
wydzieleniem popiołu z odpadów zmieszanych i związku z tym trzeba by było
zmienić regulamin. Stawki w przetargach oscylują w kwocie około 500 zł za tonę.
Jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów zielonych, to czekamy na to, co nam
umożliwi w tym temacie nowa ustawa.
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Naczelnik wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że podpisano
198 umów na dotacje do pieców. Kończą się środki na ten cel, aktualnie
realizujemy wnioski złożone w lipcu ubiegłego roku. W roku bieżącym mamy
złożonych już 220 wniosków.
Jeżeli chodzi o dotacje do oczyszczalni ścieków, to złożono 20 wniosków.
Poinformował, że Stowarzyszenie Zielone Miasto złożyło pismo w sprawie
regulaminu przyznawania dotacji do oczyszczalni ścieków, zwracając uwagę na
takie instalacje jak reaktory sekwencyjne. Nasz regulamin nie zabrania składania
wniosków na taki typ oczyszczalni i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jeżeli chodzi o granty to do tej pory wpłynęło 380 wniosków, codziennie
przybywa ich około 20. Jednak dopiero pod koniec roku dowiemy czy jako gmina
otrzymamy dofinansowane na ten cel.
Poinformował także, że na stronie internetowej pojawiła się zakładka pn. jakość
powietrza, dzięki której możemy na bieżąco śledzić stan powietrza w naszej
gminie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że trwają prace nad nowelizacją ustawy
łowieckiej, następnie przedstawił najważniejsze zmiany jakie mają się znaleźć
w nowej ustawie.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski jako
członek Stowarzyszenia Zielone Miasto powiedział, że nie tyle w tym piśmie
chodziło o możliwość dofinansowania, tylko o przesunięcie ciężaru na reaktory
sekwencyjne, które są bardziej wydajne i bardziej sprawne. Tylko niestety ich
koszt jest wyższy, jednak nie zanieczyszczają one wód gruntowych. Z kolei
szamba samoodsączające po krótkim okresie ulegają zapchaniu. Pokutuje
to tym, że mieszkańcy sąsiadujący odczuwają nieprzyjemne skutki.
Przewodniczący Komisji powiedział, że każdy mieszkaniec naszej gminy ma
prawo do dofinansowania do każdego rodzaju oczyszczalni. Nie będziemy
zwiększać kwoty dotacji do poszczególnych rodzajów oczyszczalni.
7) Komisja Budżetu i Finansów– Przewodniczący Komisji radny Bogdan Knopik
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 marca br.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Burmistrz Wiesław Janiszewski,
oraz Skarbnik Zbigniew Wojtyło.
Skarbnik GiM omówił zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz
wieloletniej prognozie finansowej. Następnie wraz z Burmistrzem GiM
odpowiedzieli na pytania radnych dot. zmian w budżecie.
Członkowie Komisji omówione projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie,
do pozostałych materiałów zawartych w porządku sesji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że Komisja spotkała się na posiedzeniu 2 marca oraz w dniu
dzisiejszym przed sesją, w pełnym składzie.
Komisja powołana do zmian statutów jednostek pomocniczych gminy zapoznała
się z przygotowanymi propozycjami zmian statutów wszystkich jednostek
pomocniczych. W związku z przesłaniem wystąpienia do sołectw w sprawie
sposobu przeprowadzania wyborów, Komisja do czerwca czeka na uchwały
zebrań wiejskich w tym temacie. Po czym zostaną opracowane projekty uchwał
indywidualnie do każdej jednostki.
Komisja Statutowa powołana do zmian statutu gminy zakończyła pracę,
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w związku z przyjęciem przez Radę na poprzedniej sesji uchwały w sprawie
zmiany statutu Gminy i Miasta, przygotowanej przez Komisję.
Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały,
2) Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
społecznych w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
 zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat,
 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy
obowiązki kierownicze pełnią w
zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,
 ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych treningowych,
 zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej z dnia 26 października
2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
3) pismo Burmistrza zawierające prośbę o przesłanie do Komisji zagadnień
w związku z wejściem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych w celu uzyskania opinii od jednostek pomocniczych gminy –
wniosek w tym temacie już przegłosowano.
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy gmina zajmując się przystankami
umieszczonymi przy drogach powiatowych i wojewódzkich ponosi tylko koszty ich
utrzymania czy mamy z tego również jakieś korzyści.
Sekretarz GiM Justyna Domżoł wyjaśniła, że zgodnie z regulaminem uchwalonym
w 2012 roku korzystanie z tych przystanków jest nieodpłatne i następuje na
podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a przewoźnikami. Przewoźnicy nie
ponoszą tutaj żadnych kosztów, natomiast my faktycznie sprzątamy te przystanki.
Jest to zadanie własne gminy i sprzątamy je za darmo.
Burmistrz GiM powiedział, że płacimy za sprzątnie i nie otrzymujemy gratyfikacji.
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Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich
braku głosować treść uchwały, w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał
przed sesją i pracowali nad nimi na komisjach branżowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 18 głosach „za”- głosowało 18 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/522/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach
„za” - głosowało 18 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/523/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach
„za” – głosowało 18 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2018 rok, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/524/18 w sprawie przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2018 rok, została przyjęta
jednogłośnie przy 18 głosach „za” – głosowało 18 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/525/18 w sprawie podziału Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało
18 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/526/18 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” głosowało 18 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za
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korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/527/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
7) Do projektu uchwały zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli,
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze
oraz
tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/528/18 w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli,
nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/529/18 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych, została przyjęta jednogłośnie
przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady
Miejskiej z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/530/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została przyjęta jednogłośnie
przy 18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
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10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/531/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie przy
18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/532/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie przy
18 głosach „za” - głosowało 18 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXV/295/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVIII/533/18 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXV/295/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny”, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” głosowało 18 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że z uwagi
na to, że na otrzymanej mapce poglądowej nie ma naniesionych żadnych
instalacji, które przebiegają przez tą działkę, był na miejscu i widział tylko
instalację deszczową, zapytał czy są tam jeszcze w gruncie inne instalacje.
Roman Gorzawski RON powiedział, że ten teren jest dość mocno uzbrojony,
co sprawia pewne ograniczenia do zagospodarowania tego. Przebiega tam
jeszcze sieć wodociągowa i instalacja gazowa. Mimo to pojawił się chętny
do nabycia tej nieruchomości.
Uchwała Nr XLVIII/534/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta 17 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym” - głosowało 18 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLVII/535/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach
„za” - głosowało 18 radnych.
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Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2017 rok. Uwag do sprawozdania nie
zgłoszono.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach za 2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Ad. 9
Wszyscy radni przed sesją otrzymali Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny w 2017 roku. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku zostało
przyjęte jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Ad. 10
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 17.02.2018 r. do 16.03.2018 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 11, Ad. 12
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Sołtys sołectwa Przegędza Gabriel Breguła podziękował Dyrektorowi ZGM
za pomoc w realizacji zadania z funduszu sołeckiego – oddanie do użytku parkingu
przy ośrodku zdrowia na 6 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób
niepełnosprawnych. Została także oddana do użytku zjeżdżalnia, którą wspólnie
zamontowaliśmy.
Wicestarosta Marek Profaska powiedział, że Powiat przygotowuje się do dużych
zadań remontowych na terenie naszej gminy. M.in. budowa ronda przy ul. Ks. Pojdy
i Ligonia, która będzie współfinansowana przez gminę, remont przy ul. Cmentarnej
oraz remont przy ul. Ornontowickiej. Są to potężne inwestycje remontowe, które wraz
z mniejszymi remontami dają sumę 5 mln. zł, przeznaczonych na zadania drogowe
na terenie naszej gminy.
Następnie życzył wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
Wniosek złożony na piśmie przez radnego Ryszarda Jonderko:
„Zwracam się z prośbą o dofinansowanie sterylizacji i kastracji kotów
wolnożyjących na terenie naszej gminy. Na Komisji Ochrony Środowiska w dniu
19 lutego został omówiony problem związany z kotami wolnożyjącymi, który
przedstawił przedstawiciel fundacji „Jestem głosem tych co nie mówią”.
W związku z tym tematem Komisja podjęła wniosek o przekazanie na ten cel
odpowiednich środków finansowych.
Za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby z góry dziękuję"
Ad. 11
Przewodniczący RM poinformował, że po konsultacji z Przewodniczącymi Komisji
Gospodarki Komunalnej i Komisji Ochrony Środowiska, termin posiedzenia wspólnej
Komisji dot. granic Parku został zaplanowany na 26 marca na godzinę 15:30.
Poinformował, że w związku z tym, że przyjęliśmy dziś uchwałę o okręgach
wyborczych, ustawodawca obliguje nas aby w ciągu miesiąca podjąć uchwałę
o obwodach wyborczych, stąd sesja kwietniowa musi być przesunięta na 20 kwietnia.
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Poza tym mamy bardzo obszerny plan zagospodarowania, w którym będzie trzeba
przegłosować dużą ilość uwag, należy przygotować się na to, że sesja będzie trwała
znacznie dłużej. Uwagi mieszkańców do planu zagospodarowania Radni powinni
otrzymać znacznie wcześniej i się z nimi zapoznać, żeby na Komisji Gospodarki
Komunalnej omówić tylko wątpliwości.
Przypomniał, że w dniu jutrzejszym odbędzie się Jarmark Wielkanocny
w Leszczynach, na który wszystkich zaprosił.
Na koniec złożył wszystkim życzenia zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt
Wielkanocnych.
Burmistrz GiM także przyłączył się do życzeń.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda
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