Protokół Nr LIII/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 31 sierpnia 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia LIII 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 17 radnych, nieobecna
była radna Izabela Tesluk, radny Bogdan Knopik, radny Grzegorz Płonka oraz radny
Grzegorz Wolny.
Przewodniczący RM poprosił o:
1. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Rybnickiemu – projekt został wprowadzony
do porządku obrad jednogłośnie 17 głosami „za” – głosowało 17 radnych.
2. Wycofanie projektów uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w CzerwionceLeszczynach – projekt został wycofany z porządku obrad jednogłośnie
17 głosami „za” – głosowało 17 radnych.
2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
zasad
promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi
muszą odpowiadać składane projekty projekt został wycofany z porządku
obrad jednogłośnie 17 głosami „za” – głosowało 17 radnych
W kontekście tego projektu Przewodniczący RM poprosił o określenie liczby
grupy mieszkańców, którzy mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej
– czy ma to być 10 czy 15 osób.
Radni jednogłośnie przegłosowali propozycję dot. 10 osób.
Taki zapis będzie ujęty w projekcie przygotowanym na kolejną sesję.
3. Dokonanie autopoprawki w projektach uchwał w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2018
zgodnie z otrzymaną nową wersją projektu.
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Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji.
Ad. 3
Protokoły z sesji z dnia 29 czerwca 2018 roku i 12 lipca 2018 roku były wyłożone
w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Protokół Nr LI/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
29 czerwca 2018 r. został przyjęty 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” –
głosowało 17 radnych.
Protokół Nr LII/18 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 12 lipca 2018 r. został przyjęty 15 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”
– głosowało 17 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 2018 r. oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz
Wiesław Janiszewski (zał.)
Dodał, że dziękuje Radzie, że zgodziła się dziś wycofać z porządku obrad skargę
na dyrektora SP 8. Jest po wielu rozmowach na ten temat i ma pewien obraz tej
sytuacji. Powoływanie dyrektorów w naszej gminie jest transparentne i żadnych uwag
w tym zakresie nie było. Żeby dyrektora powołać, należy zdobyć pozytywną opinię
wszystkich organów szkoły czy przedszkola – Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.
A także pozytywną opinię organu nadzoru pedagogicznego – kuratorium. Na koniec
jest pozytywna opinia organu prowadzącego.
Organizację pracy szkoły rozpoczyna się na pół roku przed zakończeniem roku
szkolnego, po to żeby na poziomie maja był arkusz organizacyjny na 1 wrzesień
kolejnego roku szkolnego. Reforma w naszej gminie została wdrożona, i wszystko to,
co było związane z organizacją pracy szkół zostało zakończone, zgodnie
z przepisami. Arkusz organizacyjny SP 8 mówił, że tworzenie szkoły podstawowej
nr 7 i 8 kończymy 1 września roku 2019. Jednak po protestach rodziców obie szkoły
zostały zorganizowane na rok szkolny 2017/2018 i część dzieci została przeniesiona
z SP 8 do SP 7. Trzeba było także przenieść nauczycieli. Zostały stworzone nowe
arkusze organizacyjne, które zyskały pozytywne opinie organu nadzoru
pedagogicznego, organu prowadzącego i związków zawodowych. I nagle trafia
do nas skarga trzech nauczycieli mówiąca o tym, że nie zgadzają się z polityką
kadrową dyrektora. Z punktu widzenia prawa dyrektor ma rację. Być może nie ma on
racji jeśli chodzi o kwestie związane z wychowawstwem. Dlatego jako Burmistrz
poprosił dyrektora, żeby na wniosek rodziców to wychowawstwo przywrócił.
Po Komisji Prawa otrzymał od dyrektora informacje o tym, że wychowawstwo
zostało przywrócone. Dalszych ingerencji ze strony Burmistrza nie będzie.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Jan Pala poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 29 sierpnia br.
Po omówieniu materiałów na dzisiejszą sesję krótko podsumowaliśmy pracę
Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 r. Komisja Rewizyjna realizując zadania
powierzone przez Radę Miejską, w okresie sprawozdawczym przeprowadziła
procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 2017 r., zakończoną
podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium. Dwie kontrole w jednostkach organizacyjnych, kontrole
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2)

3)

4)

5)

zakończono protokołami pokontrolnymi. Siedem posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
w trakcie których zespoły kontrolne przedstawiły Komisji wyniki kontroli. Całość
materiałów i dokumentacji związana z pracą Komisji, obejmująca protokoły
z posiedzeń Komisji i uchwały podjęte przez Komisję, znajduje się w Biurze Rady
w UGIM Czerwionka-Leszczyny.
Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju - Przewodnicząca
Komisji radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji obyło się
27 sierpnia br.
Członkowie Komisji zapoznali się z tematyką projektów uchwał na dzisiejszą
sesję Rady Miejskiej.
W sprawach bieżących omówiono ostatnie działania i wydarzenia promocyjne,
m.in. sukcesy zespołu „Rytm”, realizacja nowego kalendarza – Kalendarza
gminnych legend i powieści, działania w ramach kampanii ekologicznoartystycznej Zielona Wyspa Śląsk.
Członkowie Komisji ponowili pomysł dot. budowy tężni na terenie gminy,
zwrócono się aby temat kontynuowana kolejna Rada.
Pełnomocnik ds. Społecznych omówiła temat sfinansowania bezpłatnych
przejazdów dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat na całej linii 194 i 195.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Leszek Salamon poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się
28 sierpnia br.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku
obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
Zapoznano się z informacjami dotyczącymi składania wniosków na świadczenia
„Dobry Start”, 500+ oraz świadczenia rodzinne.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji radna Stefania
Szyp poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 29 sierpnia br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie nadania statutu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Zostali poinformowani
o uchwale dot. dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów
i nauczycieli placówek oświatowych, która wejdzie w życie od 1 września br.
Poinformowano o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, w odpowiedzi na wniosek złożony do
Ministerstwa Edukacji prze Wydział Edukacji. Przekazano informacje o pracy
jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
Przekazano informacje o budowie boiska przy SP Nr 4 w Czerwionce.
Zapoznano członków Komisji ze skargą nauczycieli na dyrektora SP Nr 8
w Dębieńsku.
Zostały omówione imprezy i wydarzenia zorganizowane przez MOK, MOSiR oraz
Bibliotekę Publiczną w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodnicząca Komisji w imieniu pani dyrektor Biblioteki zaprosiła wszystkich
na Narodowe Czytanie Przedwiośnia, które odbędzie się 10 września w CKE
o godz. 17tej.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Wacław Brózda poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
27 sierpnia br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał na dzisiejszą sesję, do których nie
wniesiono uwag.
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Na posiedzeniu komisji obecny był kominiarz, zajmujący się stanem technicznym
kominów na familokach. Powiedział, że w fatalnym stanie jest 9 kominów
na ul. Hallera. W tym temacie wywiązała się dość burzliwa dyskusja, radni byli
zszokowaniu tą sytuacją, gdyż na koniec kadencji dowiadują się, że wcześniej
z powodu braku finansów nie zabezpieczono odpowiednio tych kominów.
Komisja poprosiła, aby Skarbnik GiM na Komisję Budżetu przedstawił propozycje
sfinansowania tego pilnego zadania.
W sprawach bieżących zapoznano się z pismem mieszkańca Leszczyn
w sprawie nieusunięcia szkód podczas usuwania awarii przez PWIK w miesiącu
styczniu na ul. Broniewskiego 2,4 i 6.
Omówiono również sprawę zadań inwestycyjnych na ten rok w Leszczynach czyli
rewitalizacji zameczku czy budowy ronda. Zgłoszono problem dot.
zabezpieczenia starych garaży przy ul. Polnej.
Radna Janina Binda zgłosiła potrzebę dodatkowego przystanku na żądanie przy
cmentarzu w Czerwionce. Wniosek ten został podjęty prze Komisję.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenia.
Burmistrz GiM powiedział, że na zaproszenie Dyrektora ZGM, na Komisję trafił
kominiarz, który wygłosił mowę, która zwaliła radnych z nóg. Dyrektor doskonale
wie, że jak tylko przyszedł i zgłosił ten problem, to środki na ten cel zostały
przekazane. Jeżeli kominiarz mówi, że przez 20 lat nie zostało nic zrobione
w tym obszarze, to należy zapytać gdzie kominiarz przez te 20 lat chodził. Czy
może tylko kasował i mówił, że kominy są dobre. A jeżeli zgłaszał, że jest źle
to będą konsekwencje.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 28 sierpnia 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 informacją o bieżącej działalności Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Środowiska
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono
uwag.
Omówiono skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w CzerwionceLeszczynach, temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu komisji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący Komisji radny Ryszard Jonderko
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 27 sierpnia br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał, które zaopiniowała pozytywnie.
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad nie zgłosiła uwag.
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił sprawozdanie dot.
dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacji do usuwania azbestu,
ekologicznych źródeł ciepła. Jeżeli chodzi o program garntowy, to więcej
informacji będzie na przełomie listopada i grudnia.
Następnie przedstawił informacje nt. wygaszania Koksowni Dębieńsko
i problemów zanieczyszczenia powietrza jakie pojawiły się w ostatnim czasie.
W ubiegłym tygodniu miało miejsce uwolnienie do środowiska znacznej ilości
benzenu. W chwili obecnej w Koksowni przeprowadzania jest kontrola WIOŚ.
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Trwa także stopniowe wygaszanie Koksowni, we wrześniu nastąpi jej całkowite
zamknięcie. Omówiono temat regulacji dalszej części koryta rzeki Bierawki,
zostanie ponowione pismo w tej sprawie do Przedsiębiorstwa Wody Polskie
w Gliwicach. Oraz poruszono sprawy granic Parku Krajobrazowego, czekamy
na stosowne opracowanie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że nastąpiła zmiana w ustawie łowieckiej
i szacowaniu szkód łowieckich. Szacowaniem szkód ponownie będą zajmowały
się koła łowieckie, będą brali w nich udział przedstawiciele ODR-ów oraz
zainteresowany rolnik.
Przedstawiono także informacje dot. udzielonych dotacji. W 2017 roku do
przydomowych oczyszczalni ścieków udzielono 42 dotacji na łączną kwotę
91085,25 zł. na azbest udzielono 3 dotacji na łączną kwotę 6597,40 zł,
ekologiczne źródła ciepła – udzielono 138 dotacji na kwotę 612272,07 zł.
Jeżeli chodzi o dotacje w 2018 r. to na przydomowe oczyszczalnie mamy
100 tys. zł. złożono na dziś 47 wniosków, zawarto 50 umów, pozostałe
7 wniosków do rozpatrzenia w 2019 r. Jeżeli chodzi o azbest to mamy 15 tys. zł.
złożony 3 wnioski, zawarto 2 umowy dotacji. Jeżeli chodzi o ekologiczne źródła
ciepła to mamy 500 tys. zł. Złożono 340 wniosków, zawarto 110 umów dotacji,
zostało jeszcze ok 75 wniosków z 2017 t. do rozpatrzenia w 2019 r.
Jeżeli chodzi o zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii to wydatki kwalifikowane – 23.016107,50 zł. Wnioskowane
dofinansowanie - 21.840394,62 zł. Wkład własny gminy – 1.175712,88 zł.
zainstalowanych zostanie łącznie 765 szt. Instalacji w tym: 461 instalacji
fotowoltaicznych, 46 instalacji solarnych, 97 pomp ciepła do wody użytkowej,
161 pomp ciepła do c.o. i c.w.u. Liczba złożonych wniosków to 689, liczba
rezerwowa zaczyna się od numeru 594.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Wiceprzewodniczący Komisji radny Jerzy
Kapszewicz poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 29 sierpnia br.
W posiedzeniu Komisji uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta oraz Skarbnik.
Skarbnik GiM omówił zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz
w wieloletniej prognozie finansowej oraz odpowiedział na pytania radnych.
Członkowie Komisji podjęli dyskusję nt. stanu dachów oraz kominów
na familokach oraz kosztów związanych z ich remontem.
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad nie zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
9) Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura
poinformował, że Komisja Statutowa w ostatnim czasie spotkała się cztery razy.
Komisja Statutowa zakończyła prace związane ze zmianą Statutu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny przygotowując projekt uchwały, który znalazł się
w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Trwają końcowe ustalenia co do zmian statutów jednostek pomocniczych gminy,
które w najbliższym czasie przekazane zostaną do konsultacji.
Burmistrz GiM powiedział, że została wprowadzona kwota finansowa na realizację
zadania pod nazwą bezpłatna komunikacja dla młodzieży na linii 194 i 195. Z kolei
w tej chwili Pani Pełnomocnik pracuje wspólnie z Rybnikiem nad liczeniem
wszystkich kosztów związanych z taką samą bezpłatną komunikacją dla młodzieży
na liniach rybnickich.
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Ad. 6
Informacja o korespondencji:
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że wpłynęły następujące
pisma:
1) pismo Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały,
2) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
społecznych w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
 zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969),
 nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach,
3) pismo Wojewody Śląskiego dotyczące procedury składania oświadczeń
majątkowych na koniec kadencji Rady – ksero pisma wraz z drukami
oświadczeń radni otrzymali. Proszę o złożenie oświadczeń 17 września 2018 r.
według stanu majątkowego na dzień 16 września br.
Mecenas Paweł Piotrowicz powiedział, że w tym przypadku do oświadczenia
nie będzie żadnych PIT-ów, dlatego Radni sami sobie muszą ten dochód
wyliczyć.
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 17 głosach „za”- głosowało 17 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/577/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach
„za” - głosowało 17 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/578/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” –
głosowało 17 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/579/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za”– głosowało
17 radnych.
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4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969), uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/580/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2969), została przyjęta
jednogłośnie przy 17 głosach „za” – głosowało 17 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/581/18 w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” –
głosowało 17 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/582/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie przy
17 głosach „za” - głosowało 17 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Rybnickiemu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/583/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Rybnickiemu, została przyjęta jednogłośnie przy 17 głosach „za” - głosowało
17 radnych.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej
za okres od 23 czerwca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. Uwag do sprawozdania nie
zgłoszono.
Ad. 9, Ad. 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Sołtys Sołectwa Przegędza Gabriel Breguła podziękował pracownikom MOK za
pomoc w przygotowaniu dożynek.
Radny Waldemar Mitura powiedział, że na obiekcie sportowym w Leszczynach jest
wyremontowana świetlica, która pełni także rolę stołówki, gdzie są wydawane posiłki.
Już tam cuchnie. Zapytał czy byłaby możliwość zakupienia kontenera, w którym
te posiłki byłyby wydawane lub przeniesienia punktu wydawania posiłków gdzie
indziej, ponieważ szkoda tego wyremontowanego obiektu. Prosi o pomoc
i rozwiązanie tego problemu.
Druga sprawa dot. zjazdu z ul. 3 Maja w kierunku ul. Cmentarnej w Czuchowie.
Kierowcy skarżą się, że po przeprowadzonych robotach są tam jakieś uskoki
w jezdni.
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Radny Artur Sola poinformował, że w Leszczynach ostatnio odbyło się Wakacyjne
Granie. Podziękował Dyrektor MOK za pomoc w organizacji tej imprezy. Jednak
pojawiły się w internecie nieco krzywdzące opinie. Dzierżawcy obiektu mają pewne
zastrzeżenia. Na tej imprezie bawiło się kilka tysięcy ludzi i siłą rzeczy pojawiły się
śmieci. I faktycznie śmieci zostały do poniedziałku, jednak nie było tam tak
dramatycznie jak niektórzy w internecie sugerują. Na przyszłość obiecujemy dołożyć
wszelkich starań żeby takich niedociągnięć nie było.
Radna Stefania Szyp powiedziała, że jeżeli chodzi o ul. Cmentarną, to jest to droga
powiatowa. Na dziś ma informacje, że będzie tam pas namalowany, będą oczka.
Mieszkańcom chodziło o bezpieczeństwo dzieci idących codziennie do szkoły
z jednej i drugiej strony cmentarza. I w przyszłym tygodniu na zamówienie będzie
położony krawężnik.
Radny Wacław Brózda powiedział, że w jednej sprawie czuje się poległy. Chodzi
o zachowanie spokoju i ciszy od piątku do niedzieli w parku w Leszczynach. Zgłaszał
to wielokrotnie na Komisjach. Podczas ostatnich imprez nasiliło się to. Wszędzie było
szkło, na trawie, na alejkach czy placu zabaw. Nie ma tam żadnych patroli ani policji
ani Straży Miejskiej. Może, kiedy zdarzy się tragedia ktoś się tym zainteresuje. Poza
tym nie każdy mieszkaniec chce mimo woli uczestniczyć w takich imprezach.
Radny Artur Sola powiedział, że taka impreza to są dwa dni w roku. Wiadomo
wtedy, że będzie głośno. Wszystko zależy od kultury ludzi. Co do sprzątania
to ZDiSK nie pracuje w weekendy, ale dyrektor wystawił swoich ludzi. Gdyby jednak
mieli posprzątać całe Leszczyny, to musieli by pracować całą sobotę od rana
do wieczora.
Burmistrz GiM powiedział, że z takiej imprezy są zawsze plusy dodatnie i plusy
ujemne. Trudno to zmierzyć. Przeprosił za to wszystko, co doświadczył w tym czasie
mieszkaniec i wynikało to z błędu czy zaniechania służb. Ale dobrze, że ten obiekt
raz na dwa lata tak żyje. Fakt, że brakowało na imprezie policji. Dodał, że ulica
Sportowa jest w budżecie, oświetlenie tej ulicy również jest w budżecie.
Radny Leszek Salamon podziękował Burmistrzowi za odnowienie tablicy
pamiątkowej, która jest poświęcona zamordowanym, poległym mieszkańcom naszej
gminy w czasie II Wojny Światowej. Podczas mszy 15 sierpnia, która była w intencji
Wojska Polskiego, złożyliśmy tam kwiaty i odmówili modlitwę.
Ad. 11
Przewodniczący RM powiedział, że była to pierwsza sesja, którą procedowaliśmy za
pomocą tabletów i systemu do głosowania, dlatego chciałby podziękować
przedstawicielom firmy MW Concept, która przeszkoliła nas w tych obszarach. Mamy
sprzęt i jesteśmy przygotowani do nowych zasad obradowania Rady Miejskiej.
Zgodnie z harmonogramem Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 września,
natomiast ostatnia sesja tej kadencji planowana jest 10 października br. o godz.
14.00. Na tej sesji oprócz projektów uchwał będzie także podsumowanie całej
Kadencji Rady Miejskiej.
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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