Protokół Nr L/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 maja 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia L sesji
VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza, 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 19 radnych, nieobecna
była radna Izabela Tesluk oraz radny Grzegorz Płonka.
Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza G i M o wprowadzenie do porządku
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku
od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków
i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457
ze zm.) działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczowychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem od 1 stycznia 2018
roku. Projekt ten został omówiony na Komisji Budżetu i Finansów.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że jest to petycja więc musimy ją procedować. Jednak
od Komisji Budżetowej, na której zostało ustalone stanowisko, aby jej nie
uwzględniać, trafiła prośba żeby odłożyć głosowanie na następną sesję, ponieważ
wnioskodawca wniesie poprawki do tej petycji. Na dzień dzisiejszy petycja
ta powinna trafić do organu ustawodawczego, to parlament powinien decydować
o wprowadzeniu takiego zwolnienia od podatku. Jednak szanując korespondencję,
która nastąpiła pomiędzy Komisją, a dzisiejszą sesją wycofuje wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały.
Mecenas Aleksander Żukowski wyjaśnił, że na rozpoznanie tej petycji mamy
3 miesiące. Petycja zmierza do skłonienia organu stanowiącego gminy w uchwale,
która jest aktem prawa miejscowego, zawarcia zwolnienia z podatku o charakterze
nie tylko przedmiotowym ale mieszanym przedmiotowo-podmiotowym. Tego Radzie
zrobić nie wolno. Z takiego zwolnienia podatkowego może korzystać podmiot
prowadzący żłobek lub klub malucha, który jest podatnikiem. Podatnikiem zaś jest
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użytkownik wieczysty albo właściciel danej nieruchomości, a w tym przypadku
sytuacja jest inna. Jednak dlatego, że dziś wpłynęło pismo z prośbą, aby się
wstrzymać z rozpatrzeniem tej petycji, gdyż zostaną dostarczone dodatkowe
dokumenty, mamy czas aby to jeszcze raz przemyśleć. Na dzień dzisiejszy petycja
ta nie powinna być uwzględniona.
Radny Marek Szczech powiedział, że autor petycji przysłał kilka uchwał rad
gminnych, w których takie zwolnienie funkcjonuje.
Mecenas powiedział, że żadna z tych uchwał nie pochodzi z gminy z woj. śląskiego.
Nasz nadzór prawny jest niezwykle restrykcyjny. U nas próba pójścia w tą stronę
skończy się zapewne stwierdzeniem nieważności. Jeżeli znajdzie się taka uchwała
z terenu naszego województwa, to prosi aby mu ją dostarczyć.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 20 kwietnia 2018 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad.
Protokół Nr XLIX/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
20 Kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 20 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 23 maja br.
Komisja w ostatnim czasie pracowała nad opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie
wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok oraz
podjęciem uchwały w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.
Sprawy te będą omawiane w dalszej części obrad.
2) Komisja
Działalności
Gospodarczej,
Promocji
i
Rozwoju
–
Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 21 maja br.
Na Komisji radni zapoznali się w z materiałami na sesję Rady Miejskiej,
do których nie wnieśli żadnych uwag. W sprawach bieżących omówiono
organizację tegorocznej edycji Industraidy oraz festiwalu ATR.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Radna Jolanta Szejka poinformowała, że nie była na posiedzeniu Komisji,
ponieważ wzięła udział w trzydniowym wyjeździe studyjnym pn. „Samorządowe
KNOW-HOW w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich”.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się
22 maja br.
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
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z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata
2016-2025,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny w zakresie dotyczącym branżowo Komisji.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku dzisiejszej sesji nie
zgłoszono uwag.
Zapoznano się z informacją przedstawioną przez Panią Pełnomocnik dot.
wynajmu pomieszczeń w CKE lub MOK w Czerwionce na przeprowadzenie
badań okulistycznych związanych z leczeniem zaćmy. Komisja wyraziła
pozytywną opinię co do wynajmu pomieszczeń na wskazany cel.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 maja br.
Członkowie Komisji zapoznali się z petycją o zwolnienie z podatku
od nieruchomości klubów malucha oraz żłobków.
Omówiono przebieg postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w naszej gminie oraz przekazano informację dot. zatwierdzania
arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
Członkowie Komisji zostali powiadomieni o przebiegu prac związanych
z termomodernizacją szkół i przedszkoli oraz o budowie boiska przy SP Nr 4
w Czerwionce.
Poinformowano o działalności oraz zorganizowanych imprezach przez MOK,
MOSiR oraz Bibliotekę Publiczną w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie odbyło się
21 maja br.
Zostały omówione branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję, do projektów
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących poruszono po raz kolejny sprawę budowy parkingu przy
ośrodku zdrowia w Przegędzy. Stwierdzono, po wizji lokalnej w terenie, że
parking do końca nie spełnia warunków technicznych i w dalszym ciągu
wymagana jest jego rozbudowa. Komisja wystosowała wniosek o przeznaczenie
środków finansowych, w miarę możliwości jeszcze w tym roku na realizację tego
zadania. Przewodniczący komisji zauważył, że na parkingu przy ośrodku zdrowia
w Leszczynach są takie dziury, że nie da się tam przejechać.
Poruszono również takie sprawy jak możliwość przebudowy czerwińskiego rynku,
remonty dróg, remont deptaka oraz sprawa wyburzenia muszli w Leszczynach.
A także problem śmieci wielkogabarytowych zostawianych przy śmietnikach.
Szczególnie dot. to śmietnika na ul. Sportowej w Leszczynach.
Przewodniczący RM poinformował, że otrzymaliśmy pismo od przedstawicieli
Parku Krajobrazowego, gdzie została przedstawiona sprawa wymogu dokonania
przez gminę oceny braku wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych
oraz walorów krajobrazowych, na terenach proponowanych do wyłączenia
z granic. Jeżeli chodzi o sprawy sfinansowania tego przedsięwzięcia, Komisja
przekazała temat na Komisję Budżetu i Finansów.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenia.
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6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Wiceprzewodniczący Komisji radny Michał Stokłosa
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 21 maja 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 poinformowała, że 29 maja
odbędzie się otwarcie ofert w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Przetarg ma wartość 10,5 mln zł, zaś obecna umowy skończy się
prawdopodobnie na przełomie września i października br. W dalszym ciągu
odbieramy duże ilości śmieci, oprócz odpadów bio, doszło mnóstwo gabarytów.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że odbyła się 25 edycja konkursu
plastycznego „Ocalić od zapomnienia”, łącznie nadesłano 673 prace.
Komisja zauważyła, że należałoby zwrócić się do właścicieli o wykaszanie
terenów, na których rośnie barszcz Sosnowskiego.
Przewodniczący RM poinformował o piśmie, które wpłynęło od Dyrekcji Parku
Krajobrazowego o konieczności zlecenia opracowania, w którym dokonana
będzie ocena wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów
krajobrazowych, na proponowanych do wyłączenia terenach.
Poruszono także problem dotyczący szacowania szkód łowieckich wynikający
z nowelizacji ustawy łowieckiej.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Radny Michał Stokłosa poinformował, że przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na ternie gminy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Wsi Bełk oraz Fundacji GaSzo, łącznie 4 osoby, były na szkoleniu
w woj. warmińsko-mazurskim. Powiedział, że w woj. śląskim, na naszych
obszarach wiejskich mamy eldorado w porównaniu z tym co mają w centralnej
oraz północnej Polsce.
7) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 22 maja 2018 r.
Z uwagi na brak quorum na posiedzeniu Komisja nie podejmowała wniosków.
Komendant 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 zatwierdzenia wyboru przewodniczącego
doraźnej komisji statutowej.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących poruszono sprawę zdarzenia jakie miało miejsce
w Leszczynach, dotyczącego napaści na dziecko. Zwracano uwagę na potrzebę
informowania dzieci, przez rodziców i szkołę o niebezpieczeństwach jakie mogą
spotkać i prawidłowych reakcjach na napotkane zagrożenia. Zwracano uwagę
również na potrzebę oświetlenia ulic oraz uporządkowania i koszenia terenów
przyległych do dróg.
Zapoznano się z informacjami dotyczącymi skarg mieszkańców na oblepianie
słupów energetycznych ogłoszeniami – proszono odpowiednie służby o zajęcie
się tym tematem.
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Zapoznano się z pismem radnego Wacława Brózdy dotyczącym zakłóceń ciszy
nocnej w parku w Leszczynach. Pismo mieszkańców w tej sprawie przekazano
Komendantowi Policji.
W aspekcie zakłócania ciszy nocnej poruszono sprawę funkcjonowania sklepów
nocnych. W związku z tym, iż trwają działania związane z nowymi regulacjami
dotyczącymi sprzedaży alkoholu, proponowano aby ograniczyć sprzedaż
alkoholu w tych sklepach w godzinach nocnych od 22 do 6.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 maja br.
W posiedzeniu Komisji uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta, Zastępca
Burmistrza oraz Skarbnik.
Skarbnik GiM omówił projekt uchwały do wprowadzenia dot. petycji. Chciałby,
żeby w momencie, gdy będziemy ten temat omawiać, była przygotowana sprawa
wysokości podatku jakie te formy uiszczają na rzecz gminy.
Skarbnik GiM powiedział, że nie może udzielić takich informacji, ponieważ
obowiązuje nas tajemnica skarbowa.
Następnie Skarbnik omówił zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz
wieloletniej prognozie finansowej, po czym odpowiedział na pytania radnych.
Członkowie Komisji omówione projekty uchwał zaopiniowali pozytywnie,
do pozostałych materiałów zawartych w porządku sesji nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących ponownie omówiono wniosek dot. rozbudowy parkingu
przy ośrodku zdrowia w Przegędzy, a także sprawę związaną z koniecznością
zlecenia opracowania, w którym dokonana będzie ocena wartości
przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych,
na proponowanych do wyłączenia terenach z Parku Krajobrazowego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) pismo Burmistrza G i M zawierające prośbę o wprowadzenie do porządku sesji
dodatkowego projektu uchwały,
2) sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w sprawie:
 zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2018 – 2022”,
 zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
3) sprawozdanie z wykonania zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2017
rok - sprawozdanie zostanie przekazane do zapoznania na Komisję Gospodarki
Komunalnej i Ładu Przestrzennego.
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
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Ad. 7
Zapoznanie się z:
1) Burmistrz GiM podziękował współpracownikom za całą pracę na przestrzeni
roku 2017 dot. budżetu. Jak zawsze, jest to budżet możliwości, a nie potrzeb.
Każdy następny budżet powinien być lepszy, aniżeli poprzedni. Gdybyśmy
popatrzyli na budżet rok do roku, to w niektórych obszarach ta tendencja jest
zachowana i jest to najbardziej pocieszające.
Następnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok.
2) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił sprawozdanie finansowe Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017. Wyjaśnił, że na sprawozdanie
finansowe gminy składa się bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów
samorządowych
jednostek
budżetowych
i
samorządowego
zakładu
budżetowego, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian
w funduszu. Radni te wszystkie dokumenty dostali, więc przedstawi je tylko po
krótce. Jeżeli chodzi o bilans w z wykonania budżetu to zamknął się sumą
bilansu w kwocie 17 855 566,66 zł, w tym środki pieniężne na koniec roku
to 14 499 710,52 zł. Zobowiązania to 27 289 508,23 zł. Bilans samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego – zamknął się
sumą bilansu to 239 169 495,76 zł, w tym aktywa trwałe to 195 540 924,86 zł.
Zobowiązania długoterminowe to 553 159,99 zł, zobowiązania krótkoterminowe
to 33 725 263,01 zł i fundusz 202 070 456,48 zł. Łączny rachunek zysków
i strat zamknął się z zyskiem netto w kwocie 30 208 101,82 zł. Łączne
zestawienie zmian w funduszu jednostki wynosi na koniec roku budżetowego
202 070 456,48 zł.
3) Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił informację o stanie mienia Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Poinformował, że stan mienia na dzień
31 grudnia 2017 roku wynosi 4 238 139 metrów kwadratowych powierzchni
gruntów ogółem.
4) Przewodniczący RM Bernard Strzoda odczytał Uchwałę Nr 4200/V/70/2018
z dnia 23 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz
z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jan Pala przedstawił Uchwałę
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja
2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok wraz z opinią, która stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
Przewodniczący RM przedstawił Uchwałę Nr 4200/V/89/2018 z dnia
14 maja 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający
RIO wydał opinię pozytywną.
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Ad. 8
Dyskusja.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bogdan Knopik powiedział, że jest
to ostatnie absolutorium tej kadencji. Wszystkie opinie są pozytywne, tak jest
od ostatnich czterech lat i te wyniki finansowe są coraz lepsze. Kiedyś naszą
największą bolączką było zadłużenie, obecnie to zadłużenie spadło do 24 milionów.
Z kolei nadwyżka budżetowa mogłaby być na dużo większym poziomie. Coś,
co wypracowaliśmy w tej kadencji to to, że budżet jest procedowany co miesiąc.
Dziś nie kłócimy się już na sesjach, jak to było kiedyś, rozmawiamy na komisjach
i jest to dobrze odbierane zarówno przez Burmistrza jak i Radnych. Podziękował
za te wyniki i życzył Burmistrzowi zwycięstwa oraz dalszego kierowania naszą gminą,
żeby było coraz lepiej.
Przewodniczący RM powiedział, że w tej kadencji udało się wypracować wzorcowy
model tego, że gro inwestycji, które są prowadzone w naszej gminie, są objęte
wieloletnim planowaniem, które zostało opracowane przy współudziale radnych i przy
akceptacji Burmistrza. I jest to realizowane systematycznie, w miarę możliwości
finansowych gminy. Ta dojrzałość i umiejętność porozumienia w sprawach ważnych
dla rozwoju naszej gminy jest dużym sukcesem samorządu gminy. Podziękował
Burmistrzowi i jego współpracownikom za umiejętność współpracy z Radą,
za rozpatrywanie wniosków, które są składane przez Komisje. To wszystko wpływa
na atmosferę jaka u nas panuje. Podziękował Skarbnikowi GiM za bardzo dobre
prowadzenie finansów gminy i trzymanie dyscypliny finansowej, co skutkuje
zmniejszaniem się zadłużenia.
Ad. 9
Uchwała Nr L/550/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za
rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
Ad. 10
Uchwała Nr L/551/18 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
Burmistrz GiM powiedział, że powinno wystarczyć słowo „dziękuję” ale to jest
za proste. Dla tylu ciepłych słów warto żyć i udzielać się w obszarze samorządowym.
Powiedział, że absolutorium jest mocno zobowiązujące, bo jest to kwestia zaufania
do jego osoby, zwłaszcza przy takiej jedności w Radzie. W dzisiejszej Polsce jest
to ewenement. Tym bardziej, że wśród nas jest trzech kandydatów na burmistrza,
z których to on został wybrany. Każdy miał swój program i swoje ambicje.
Podziękował, że wznieśli się oni ponad partykularyzm własnej opcji. Żeby dojść do
takiej sytuacji jaka jest dzisiaj to trzeba iść na kompromis, osiągać cele nie za
wszelką cenę i potrafić się wycofać, po to żeby można było iść do przodu. Mówi
o tym tylko dlatego, że jest to ostatnie absolutorium w tej kadencji, a być może to się
już nie powtórzy. Trzeba dodać, że żeby na spotkaniach z mieszkańcami mówić
wspólnym głosem, mówić, że jedziemy na jednym wózku, to też jest odwaga.
Powiedział, że będzie kandydował w kolejnych wyborach, z otwartą przyłbicą
przyjmie swoich wszystkich kontrkandydatów i będzie z nimi polemizował, jeżeli
chodzi o wizerunek i przyszłość tej gminy. Nadaliśmy jej jakiś kształt i idziemy cały
czas do przodu. Jest to nasze wspólne zwycięstwo.
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Ad. 11
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 19 głosach „za”- głosowało 19 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr L/552/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało 19 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr L/553/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” –
głosowało 19 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej
Komisji Statutowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr L/554/18 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji
Statutowej, została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za” i 1 głosem
wstrzymującym” – głosowało 19 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018 – 2022”, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr L/555/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2018 – 2022”,ustalenia składu doraźnej Komisji
Statutowej, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało
19 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr L/556/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
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na lata 2016-2025, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” – głosowało
20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr L/557/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr L/558/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach
„za” - głosowało 19 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr L/559/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za”
- głosowało 19 radnych.
Ad. 12
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 13.04.2018 r. do 18.05.2018 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 13, Ad. 14
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
Ad. 15
Przewodniczący RM poinformował, że następne posiedzenie Rady Miejskiej
planowane jest na 29 czerwca.
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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