Protokół Nr LI/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 czerwca 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia LI 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, Panią Małgorzatę Bartoszek – w zastępstwie za 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 Jerzy Kapszewicz.
Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawki 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 25 maja 2018 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed
sesją na sali obrad.
Protokół Nr L/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
25 maja 2018 r. został przyjęty 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” –
głosowało 19 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 25 maja 2018 r. do 28 czerwca 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 27 czerwca br.
Po omówieniu materiałów na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, przedstawiłem
protokół pokontrolny z kontroli sołectwa Przegędza. W protokole tym Komisja nie
sformułowała wniosków, ani zaleceń.
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2) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się
26 czerwca br.
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
3) oraz dwie uchwały dot. dzielnicy Leszczyny Stare i Leszczyny Osiedle
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Dyskutowano również nad projektem 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, działalność gospodarczą w zakresie działalności
placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych)
ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku.
Podjęto wniosek aby petycję rozpatrzyć pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku dzisiejszej sesji nie
zgłoszono uwag.
Zapoznano się z informacją przedstawioną przez Panią Dyrektor OPS nt.
bieżącej działalności Ośrodka Pomocy.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 czerwca br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
stypendia.
Przekazano
informacje
nt.
środków pozabudżetowych
pozyskanych
na podstawie złożonych wniosków przez Wydział Edukacji w roku szkolnych
2017/2018. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek Pani Dyrektor
SP Nr 6 w Czuchowie o przyznanie dodatkowych środków na pomalowanie sali
lekcyjnych oraz konserwację przewodów wentylacyjnych.
Poinformowano o działalności oraz zorganizowanych imprezach przez MOK,
MOSiR oraz Bibliotekę Publiczną w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Radny Józef Szczekała dodał, że 5 czerwca odbyły się kolejne igrzyska szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie Czerwionki. Należy dodać, że nasza
młodzież jest bardzo usportowiona.
4) Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Wiceprzewodniczący Komisji radny Janusz Babczyński poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 25 czerwca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję, do których nie
zgłosiła uwag.
W posiedzeniu Komisji brał udział Wicestarosta Powiatu Marek Profaska, który
omówił zadania drogowe realizowane i planowane przez Powiat w najbliższym
czasie.
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Był także obecny Dyrektor ZDiSK, który omówił projekt nowego regulaminu.
Zapoznano się z pismem mieszkańców dot. wykonania nowych miejsc
parkingowych wzdłuż ul. Mostowej od ulicy Dąbrowskiego 2 do Przedszkola
nr 3. Komisja zwróciła się o opinię w tej sprawie do Dyrektora Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Podjęto wniosek o podjęcie działań w celu uzyskania informacji dot. ujęcia wody
w Bełku.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenia.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 26 czerwca 2018 r.
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.
Zapoznano się z prezentacją podsumowującą ankietę dotyczącą bezpieczeństwa
i monitoringu miejskiego, z której wynika, że zdecydowana większość biorących
udział w ankiecie jest za wprowadzeniem monitoringu.
Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
3) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie.
Komisja omówiła również projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
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 25 czerwca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad nie zgłosiła uwag.
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami
poinformowała, że 29 maja odbyło się otwarcie ofert w przetargu na wywóz
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgłoszono 2 oferty. Jedna oferta
to firma Alba Chorzów, która żądała 459,92 zł brutto za tonę odpadów, a druga
firma to Komart, której propozycja to 412,74 zł brutto za tonę. Obecny koszt
to 354,24 zł. Mamy tu wzrost ceny o około 18%. Szacowano, że za tonę
odpadów koszt będzie wynosił 410,40 zł brutto
Naczelnik Wydziału Mienia i Geodezji poinformowała o wystosowaniu pism
do właścicieli o wykaszanie terenów, na których rośnie barszcz Sosnowskiego
oraz o zmianach dotyczących szacowania szkód łowieckich, prawdopodobnie
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ustawa zostanie zmieniona i to zadanie przejdzie do ODR-ów.
Zwrócono się o informację w sprawie prawdopodobnego spalania śmieci
przywożonych spoza gminy na teren Koksowni Dębieńsko.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Bogdan
Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 czerwca br.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta, Z-ca Burmistrza,
oraz kierownik referatu finansowo-budżetowego Małgorzata Bartoszek.
Ponownie z udziałem przedstawiciela podmiotów składających petycję omówiono
projekt 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
działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczowychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem od 1 stycznia 2018.
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Małgorzata Bartoszek oraz Burmistrz Wiesław
Janiszewski. Stanowisko w tej kwestii nie uległo zmianie od ostatniego
posiedzenia Komisji. Nie ma możliwości prawnych, aby takie zwolnienie
od podatku zastosować. Zwrócono jednak uwagę, że przy opracowywaniu
projektów uchwał dot. stawek podatkowych rozpatrzona zostanie możliwość
wprowadzenia ulg dla tych podmiotów.
Następnie omówiono zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz wieloletniej
prognozie finansowe. Członkowie Komisji omówione projekty uchwał
zaopiniowali pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska podziękował Burmistrzowi
za dodatkowe środki na wymianę pieców w wysokości 200 tys. zł.
Dyskusję wzbudził także projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza GiM.
W sprawach bieżących omówiono możliwości wyegzekwowania od właściciela
zamku w Palowicach wykonania remontu.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że Komisje powołane do zmian statutów jednostek pomocniczych
gminy i statutu gminy w okresie miedzy sesyjnym odbyły dwa posiedzenia
15 i 26 czerwca.
Na etapie końcowym są prace związane ze zmianami statutów jednostek
pomocniczych gminy, natomiast wstępnie omówiono zakres zmian który należy
ująć w statucie gminy. Prace te będą kontynuowane w najbliższym czasie.
Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
społecznych w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy
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i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
2) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
Poinformował, że z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
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 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 LI/560/18 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 LI/561/18 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 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 opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów
dziecięcych) ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/562/18 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.
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poz. 1457 ze zm.) działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek
opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem
od 1 stycznia 2018 roku, została przyjęta przy 15 głosach „za”, 3 głosach
„wstrzymujących” i 1 głosem „przeciw” – głosowało 19 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/563/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” – głosowało 19 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/564/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, została przyjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za” – głosowało
20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LI/565/18 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LI/566/18 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie
przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008),
uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr LI/567/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28 poz. 611 z dnia 18.02.2008), została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 5427), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/568/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r.,
poz. 5427), została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało
19 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, nie została przyjęta przy 17 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących” - głosowało 19 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/569/18 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”, została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LI/570/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie
zgłoszono.
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Uchwała Nr LI/571/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LI/572/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LI/573/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za” - głosowało 19 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/574/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za” - głosowało
19 radnych.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 19.05.2018 r. do 22.06.2018 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
Przewodniczący RM powiedział, że w mediach pojawiła się informacja, że zostało
podpisane porozumienie wszystkich gmin, przez które ma przebiegać linia kolejowa
łącząca Katowice z Jastrzębiem. Poprosił o więcej informacji w tym temacie.
Burmistrz GiM powiedział, że jest na ten temat dyskusja. Pani Pełnomocnik
reprezentowała Burmistrza w tej sprawie na spotkaniu w Jastrzębiu. Jest to
inicjatywa Jastrzębia dot. reaktywowania linii kolejowej Jastrzębie-Orzesze. Na tą
okoliczność jest zrobiona wstępna koncepcja tej reaktywacji. Ostatnie spotkanie
zorganizowane z Prezydent Jastrzębia, z udziałem Marszałka Województwa daje
zielone światło temu, co dotyczy tej linii. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy ci,
na terenie których ta linia przebiega. Orzesze nie ma planu zagospodarowania
przestrzennego, ale dało zielone światło budownictwu wzdłuż linii w dzielnicy
Zawada. Wybudowano już tam kilka domówi i ewentualnie tam mogą być jakieś
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problemy. Podpisaliśmy już porozumienie, partnerem w tym wszystkim musi być kolej
i musi partycypować w kosztach. Poza tym musimy przejęty od kolei teren oddać.
Jest to perspektywa 10 lat.
Dodał także, że z udziałem Marszałka jest uruchomiona linia kolejowa przewozowa
między Rybnikiem a Wodzisławiem. Chcielibyśmy w perspektywie czasu, aby taką
linię uruchomić między Leszczynami, a Rybnikiem oraz stworzyć dworzec
przesiadkowy wzdłuż ul. Dworcowej w Leszczynach. Temat ten na razie nie jest
kontynuowany, ponieważ są dodatkowe komplikacje np. w postaci tylko jednego toru.
Radny Ryszard Jonderko w imieniu Wspólnoty Śląskiej Ciosek zaprosił na Festyn
Śląski, który odbędzie się 7 lipca na terenie boiska sportowego w Przegędzy.
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że Komisja Działalności Gospodarczej nie miała
posiedzenia w tym miesiącu, ale w imieniu własnym i całej Komisji podziękowała
za zorganizowanie festiwalu ATR i Industriady, nie tylko organizatorom, ale także tym
osobom, które się fizycznie przy tych imprezach napracowały.
Pełnomocnik Grzegorz Wolnik powiedział, że temat kolei Leszczyny-Wodzisław
jest aktualny. Ale problem pojawił się wtedy, kiedy dostawca nowych składów dla
woj. śląskiego opóźnił się z dostawą dwóch pociągów. Stąd zabrakło taboru, aby
uruchomić ten pociąg już od czerwca br. Jeżeli Pesa dostarczy te dwa dodatkowe
składy, to w tym momencie jest pełne prawdopodobieństwo, że przy zmianie
rozkładu jazdy grudniowej dojdzie do przedłużenia tej linii. Tak więc brakło nie tylko
miejsca na samych torach, ale zabrakło również taboru.
Dodał, że pieniądze, które woj. śląskie przeznaczyło na fundusze sołeckie trafią
do naszych wszystkich sołectw, gdyż znalazły się one na liście beneficjentów.
Chcemy, aby w przyszłorocznym budżecie również taka kwota się znalazła.
Ad. 11
Przewodniczący RM poinformował, że 6 sierpnia będzie przez naszą gminę
przebiegał jeden z etapów Tour de Pologne, wyścig pojedzie przez Bełk, Palowice,
Szczejkowice, a wracał będzie przez Książenice, stąd apel do zarządców dróg, aby
przygotować je dla naszych kolarzy.
W okresie wakacyjnym będziemy musieli się spotkać odnośnie spraw oświatowych,
a kolejna planowana sesja odbędzie się 31 sierpnia.
Burmistrz GiM powiedział, że pierwszy raz konsultacje spowodowały, że nie
zmieściliśmy się w terminie sesji. Będzie to krótka nadzwyczajna sesja.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono
Sylwia Gruszkiewicz
Protokołowała:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda
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