Protokół Nr III/18
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 13 grudnia 2018 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia III sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum KulturalnoEdukacyjnym. Powitał Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Panią Pełnomocnik, Panią Sekretarz,
Pana Skarbnika, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów,
Kierowników jednostek organizacyjnych, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.
(listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Na wstępie radni uczcili minutą ciszy 37 rocznicę Stanu Wojennego.
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji
bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie przyjęcia powierzenia przez Gminę i Miasto Czerwionka Leszczyny zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny – projekt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 21 głosami „za” –
głosowało 21 radnych.
Poprosił także o dokonanie autopoprawki w projektach uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,
3) Uchwały Budżetowej na 2019 rok,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad sesji.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 30 listopada 2018 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją
na sali obrad.
Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 30 listopada
2018 r. został przyjęty jednogłośnie 21 głosami „za” - głosowało 21 radnych.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 12 grudnia.
W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie. Komisja nie przedstawiła żadnych
wniosków do budżetu na 2019 rok. Projekt budżetu był omawiany na wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji, pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Finansów oraz
szczegółowo na posiedzeniach wszystkich Komisji branżowych.
W sprawach bieżących radni zostali poinformowani o pracach nad planem pracy oraz
planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
Na tym posiedzenie zakończono.

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka
poinformowała, że posiedzenie Komisji obyło się 10 grudnia.
Członkowie Komisji zapoznali się z propozycją planu pracy Komisji na kadencję 2018 –
2023.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nie
zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej omówiła realizowane przez
Bibliotekę projekty oraz bieżącą działalność.
Poinformowano o przebiegu konkursu na inicjatywy lokalne.
Zapoznano się z informacjami Pani Rzecznik dotyczącymi działań promocyjnych,
w szczególności realizacji Kalendarza na 2019 rok, którego podsumowanie miało
miejsce 10 grudnia.
Zapoznano się również z informacjami o akcji „Szlachetna Paczka”, w której radni brali
udział oraz o przygotowaniach do Święta Makówek.
Omówiono realizowane projekty m.in. remont Zameczku w Leszczynach.
3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 10 grudnia.
Skarbnik GiM omówił zmiany w uchwale budżetowej w zakresie branżowym Komisji.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 i 2018 roku,
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania
z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku,
3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
które zaopiniowali pozytywnie.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił wstępną propozycję planu
pracy Komisji na najbliższą kadencję. Plan pracy ma zostać przyjęty na sesji w styczniu.
Poruszono problem możliwości korzystania przez kluby sportowe z sali gimnastycznych
w termomodernizowanych placówkach oświatowych.
Przedyskutowano zasadność zakupu dodatkowych defibrylatorów, które byłyby
ogólnodostępne. Obecnie są w każdej OSP oraz w MOSiR.
Komisja wystosowała zapytanie ile dzieci korzysta z gimnastyki korekcyjnej w szkołach
i jakie jest zapotrzebowanie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,
że posiedzenie Komisji odbyło się 12 grudnia.
Przekazano informacje o przebiegu prac związanych z termomodernizacją szkół
i przedszkoli, uwzględniając wartości zadania i wartości dofinansowania tych inwestycji
oraz informacje o budowie nowoczesnych wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych,
podając koszt tych inwestycji.
Członkowie Komisji podjęli decyzję o zorganizowaniu objazdu boisk w celu ustalenia
dalszego harmonogramu ich budowy lub modernizacji.
Przedstawiono plan pracy Komisji Oświaty w kadencji 2018-2023.
Wyjaśniono dlaczego gmina ze względów formalno-prawnych nie udziela dotacji klubom
malucha. Gmina spełnia ustawowy obowiązek dot. zapewnienia wychowania i opieki
dzieciom od 3 roku życia. A w szczególnych przypadkach można do przedszkola przyjąć
dzieci, które ukończyło 2,5 roku życia.
Poinformowano o uroczystej gali wręczenia krajowego certyfikatu Przedszkole i Szkoła
promujące zdrowie, która odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie,
podczas której Przedszkole Nr 10 w Czerwionce oraz Przedszkole Nr 7 w Czuchowie
otrzymały te certyfikaty.
Przekazano informacje o sukcesie uczennic SP w Bełku, które zostały laureatkami
ogólnopolskiego konkursu o tematyce ekologicznej „Czyste środowisko, czyste

powietrze”, który odbył się pod patronatem MEN w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.
Przekazano informacje o koncertach konkursach i imprezach środowiskowych
zorganizowanych przez szkoły i przedszkola naszej gminy w ramach obchodów stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 11 grudnia.
Komisja omówiła projekty uchwał dotyczące stawek dla ZGM, które zaopiniowała
pozytywnie.
Omówiono projekt budżetu Zarządu Dróg i Służb Komunalnych na 2019 r., wskazano na
potrzebę zwiększenia w miarę możliwości środków dla Zarządu w ciągu roku.
Zapoznano się z informacją na temat prowadzonych inwestycji w zakresie
termomodernizacji budynków oświatowych realizowanych w bieżącym roku oraz
o kolejnych zadaniach planowanych w roku przyszłym.
W sprawach bieżących zapoznano się:
 z pismem spółki Komes dot. przyznania środków na remont nawierzchni drogi
i wykonanie miejsc parkingowych przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Broniewskiego 3 – uzyskano informacje iż na dzień dzisiejszy nie ma środków
na taki cel w projekcie budżetu,
 z pismem mieszkańca dzielnicy Czuchów dot. bezpieczeństwa pieszych na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicami Kochanowskiego, Bieli i Waryńskiego –
ustalono, iż zapytania w tej sprawie zostaną wystosowane do administratora drogi
oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
Omówiono również potrzeby w zakresie remontów dróg gminnych.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 11 grudnia.
Omówiono projekt budżetu na 2019 rok w zakresie bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej.
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Straży Miejskiej. Uzyskano m.in.
informację o działaniach w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym
na terenie gminy.
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie działalności jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag.
Członkowie Komisji zapoznali się z propozycją planu pracy Komisji na kadencję 2018 –
2023.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego –
Przewodniczący Komisji radny Adam Karaszewski poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 10 grudnia.
Komisja zebrała się w pełnym składzie, w posiedzeniu Komisji udział brali również:
Wiceburmistrz Pan Andrzej Raudner, Pełnomocnik Burmistrza Pan Grzegorz Wolnik,
Skarbnik Gminy Pan Zbigniew Wojtyło oraz Naczelnicy Pan Adrian Strzelczyk i Pani
Katarzyna Pyszny.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych, który zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji omówił wstępnie zakres działania Komisji w oparciu
o uchwałę przyjętą na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Komisji zwrócił
uwagę na konieczność zweryfikowania dotychczasowego planu pracy Komisji
ze względu na rozbudowę zakresu rzeczowego Komisji o zadania związane
z planowaniem przestrzennym, co zostało poparte przez pozostałych członków Komisji.

Ustalono iż, do czasu następnego posiedzenia, Przewodniczący Komisji w porozumieniu
z pozostałymi członkami Komisji, naczelnikami przedmiotowych wydziałów oraz ich
zwierzchnikami przygotuje nowy projekt planu pracy Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego.
W sprawach bieżących:
Przewodniczący Komisji zasygnalizował problemy z jakimi prawdopodobnie przyjdzie się
zmierzyć w najbliższym czasie:
 brak pokrycia finansowego w budżecie na dofinansowania do kotłów 5 kategorii
w stosunku do ilości złożonych wniosków przez mieszkańców,
 rosnąca stale ilość odpadów odbieranych od mieszkańców, w szczególności odpady
ulegające biodegradacji oraz niesegregowane odpady komunalne,
 określenie kierunków gminnej walki z niską emisją w kontekście rządowego projektu
„Czyste Powietrze”.
Poruszono także problemy związane z potencjalną możliwością gazyfikacji Palowic
i Przegędzy.
W dalszej części spotkania omówiono temat szkód wyrządzanych przez dziki na
terenach zielonych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw
domowych. Zwrócono się o przygotowanie procedury postępowania w przypadku
znalezienia padliny dzikich zwierząt na działkach prywatnych, gdyż obowiązujące
przepisy jednoznacznie nie wskazują jak należy się zachować w takich przypadkach
i kto ma ponosić koszty finansowe związane z utylizacją takiej padliny.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 5 grudnia w poszerzonym składzie.
W posiedzeniu uczestniczył także Burmistrz Gminy i Miasta, Skarbnik GiM oraz pozostali
radni.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.
2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Skarbnik GiM omówił wzrost podatków od nieruchomości i wskazał jaki to ma skutek dla
osób fizycznych i osób prawnych oraz dla finansów gminy. Powyższy podatek wzrośnie
o około 1,6% w stosunku rok do roku. Poinformował również, że wprowadzono nową
stawkę podatku dot. żłobków i klubów malucha i wyjaśnił powód utworzenia takiej stawki.
Zapoznał także radnych z katalogiem zwolnień obowiązujących w naszej gminie.
Powyższe projekty uchwał zostały przez poszerzoną Komisje Budżetu i Finansów
zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
W kolejnym punkcie posiedzenia został omówiony projekt uchwały budżetowej GiM
Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz
z autopoprawkami. Skarbnik przedstawił radnym zasady konstruowania budżetu gminy.
Następnie omówił podstawowe dane, które zostały zapisane w projekcie budżetu.
Po stronie planowanych dochodów to kwota 166.803.308,56 zł, a po stronie
planowanych wydatków to kwota 169.203.308,56 zł, z powyższych danych wynika,
że w budżecie został zaplanowany deficyt w kwocie 2 mln 400 tys. zł. Aby Rada Miejska
mogła uchwalić budżet muszą być spełnione warunki zapisane w art. 242 i 243 ustawy
o finansach publicznych. My spełniany te warunki. Dochody bieżące są wyższe
od wydatków bieżących. Dochody bieżące to kwota 159.651.604,99 zł, a wydatki
bieżące to kwota 146.387.754,38 zł. Następnie radni zadawali pytania dot. zadań
zapisanych w projekcie przyszłorocznego budżetu i środków przeznaczonych na ich
realizację. Pytania dot. m.in. gospodarki odpadami komunalnymi, dróg wojewódzkich,
ochrony powietrza, rewitalizacji Zameczku w Leszczynach, budowy sali gimnastyczne
przy SP w Palowicach, wydatków na energię elektryczną dot. oświetlenia ulic, dotacji

do klubów sportowych, rewitalizacji rynku w Czerwionce. Wyczerpujących odpowiedzi
na te pytania udzielił Burmistrz Gim oraz Skarbnik GiM.
Komisja Budżetu i Finansów obradująca w poszerzonym składzie pozytywnie
zaopiniowała, przy 5 głosach wstrzymujących, projekt uchwały budżetowej GiM
Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz
z autopoprawkami.
Komisja Budżetu i Finansów obradowała także 12 grudnia. W posiedzeniu uczestniczyli
członkowie Komisji, także Burmistrz Gminy i Miasta oraz skarbnik GiM. Komisja omówiła
projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok i zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Skarbnik GiM w sposób obszerny omówił w/w projekty uchwał.
Na zadawane pytania przez radnych odpowiedzi udzielał Burmistrz GiM. Komisja
Budżetu i Finansów, przy 2 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała
omówione projekty uchwał.
Następnie Skarbnik GiM omówił autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2019
rok oraz autopoprawki do WPF, które zostały zaopiniowane pozytywnie przy 2 głosach
wstrzymujących.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Ad. 5
Informacja o bieżącej korespondencji.
1) wpłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie:
 opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,
 opinii w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały
budżetowej.
2) pismo Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały,
3) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia
1 stycznia 2019 roku.
 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.
 określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
od dnia 1 stycznia 2019 roku,
 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
4) wpłynęło również pismo podpisane przez niewskazaną bliżej grupę mieszkańców Gminy
dot. propozycji nadania Centrum Kulturalno-Edukacyjnemu w Czerwionce-Leszczynach
imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, w związku z tym iż nie można określić autorów,
pismo pozostaje bez biegu,
5) w tym tygodniu spotkała się również Kapituła Wyróżnienia „Karolinka”, poprosił Pana
Burmistrza Przewodniczącego Kapituły o przedstawienie informacji w tym zakresie.
Burmistrz GiM powiedział, że 10 grudnia spotkała się Kapituła w sprawie przyznania
honorowego wyróżnienia Karolinka dla zasłużonych dla gminy
W obradach kapituły uczestniczyli wszyscy jej członkowie tj.: Burmistrz Gminy
i Miasta Wiesław Janiszewski jako Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady
Miejskiej Bernard Strzoda, Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner, Sekretarz Gminy
i Miasta Justyna Domżoł oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Bogdan Knopik,
Leszek Salamon, Józef Szczekała jako członkowie Kapituły.
Kapituła ustaliła, że z uwagi na rok jubileuszowy, przyznanych zostanie
9 wyróżnień.
Procedowano nad 31 wnioskami (23 wnioski z lat poprzednich, 8 wniosków zgłoszonych
w 2018 roku).

Laureatami wyróżnienia „Karolinka” w 2018 roku zostali:
1) Zespół Claudia i Kasia Chwołka
2) Brygida Kozierkiewicz
3) Ksiądz Piotr Siemianowski
4) Ksiądz Józef Bryzik
5) Józef Szczekała
6) Józef Zaskórski
7) Leonard Piórecki
8) Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytm”
9) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.
Spotykamy się 28 grudnia na sesji uroczystej, gdzie Karolinki będą wręczone.
Radny Marcin Stempniak wystosował wniosek do Burmistrza, aby zmodyfikować
kapitułę tego konkursu tak, by znaleźli się w niej przedstawiciele wszystkich komitetów
wyborczych. Wg niego jest to bardziej słuszne i uczciwe. Przedstawiciele, którzy są
w opozycji również powinni mieć wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie
przyznawania wyróżnienia Karolinka.
Burmistrz GiM powiedział, że zgadza się z opinią radnego, jednak nie zgadza się z tym,
że została tu podkreślona kwestia uczciwości. Zapytał czy radny kwestionuje uczciwość
tego wyboru? Kapituła obraduje w formule, która została ustalona przez Wysoką Radę,
dlatego kwestię złożonego wniosku Wysoka Rada ma prawo dyskutować i myśli,
że będzie to robiła. Podkreślił, że bardzo sobie ceni głosy wszystkich.
Przewodniczący RM dodał, że jest 22ga edycja uhonorowania mieszkańców
wyróżnieniem Karolinka i pierwszy raz w trakcie ogłoszenia wyników Kapituły jest taki
głos. Powiedział, że na ten głos jest miejsce na komisjach. On nie wie jakie tu jest
przesłanie, żeby w takim momencie kwestionować Uchwały Rady, które regulują sprawy
powołania Kapituły, sprawy związane z wyłanianiem kandydatów i postępowaniem
w tym zakresie. Na takie uwagi jest czas na komisjach i Rada nad tymi uwagami
na pewno się pochyli.
Następnie pogratulował wszystkim uhonorowanym.
Burmistrz GiM przedstawił informację o zgłoszonych żądaniach wypłat odszkodowań lub
wykupu nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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 21 głosach „za”- głosowało 21 radnych.
6. Do projektu uchwały w sprawie chwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/23/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2018, została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”.
Za: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik,
Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon,
Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta
Szejka, Janusz Szołtysek, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny.
Wstrzymuję się: Michał Toman.

7. Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/24/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
8. Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/25/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących
podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
9. Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/493/17 z dnia 15 grudnia 2017
roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr III/26/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/493/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku została przyjęta
jednogłośnie 21 głosami „za”.
10. Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/27/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku została przyjęta 16 głosami „za” i 5 głosami
„wstrzymującymi”.
Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef
Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
Wstrzymuję się:
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
11. Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/28/18 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku została przyjęta
jednogłośnie 21 głosami „za”.
12. Do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/29/18 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku została przyjęta 18 głosami „za” i 3 głosami
„wstrzymującymi”.

Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Benedykt
Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin
Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed,
Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Izabela Rajca, Janusz Szołtysek.
13. Do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
Skarbnik GiM wyjaśnił, że zgodnie z procedurą do projektu uchwały Budżetowej
i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wydane przez RIO trzy uchwały.
Następnie odczytał treść Uchwał V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej Katowicach (zał.).
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 Nr III/30/18 została
przyjęta 14 głosami „za” i 7 głosami „wstrzymującymi”.
Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny.
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Marcin Stempniak, Janusz Szołtysek, Michał Toman.
14. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/31/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny została przyjęta 14 głosami „za” i 7 głosami „wstrzymującymi”.
Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny.
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Marcin Stempniak, Janusz Szołtysek, Michał Toman.
Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie budżetu. Powiedział, że jest to najwyższy budżet
w historii tej gminy. Nie jest on ani budżetem aktywnym, ani pasywnym, jest budżetem
realnym. Ma świadomość, że powinniśmy w tym budżecie mieć zdecydowanie więcej
wolnych środków, ale cały czas mamy z tyłu głowy wszystko to, co jest związane z naszym
deficytem. Będziemy starali się ten budżet zrealizować. Podziękował także za procedowanie
spraw związanych z wysokością podatków. Podziękował Skarbnikowi i wszystkim tym, którzy
ten budżet przygotowali.
Radna Izabela Rajca powiedziała, że być może ten budżet jest dobry, oni tego nie
kwestionują. Wstrzymujący głos wynika z tego, że nie do końca znają przesłanki, które
zadecydowały o jego obecnym kształcie. Wiedzą, że ten budżet został stworzony na obecne
potrzeby gminy, uwzględniając doświadczenie z poprzednich lat. Dopiero realizacja budżetu
pokaże jaki on naprawdę jest. I ma nadzieję, że Burmistrz dzięki temu budżetowi będzie
mógł zrealizować wszystkie obietnice wyborcze.
15. Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/32/18 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji
przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w CzerwionceLeszczynach została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
16. Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
w 2019 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/33/18 w sprawie udzielenia pomocy
w 2019 roku została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.

finansowej

Miastu

Zabrze

Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
17. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
określającego zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/34/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego
zasady korzystania z Dziennego „Domu Senior+” w Rybniku przez mieszkańców Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
18. Do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/35/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, została
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
19. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/36/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
20. Do projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/37/18 w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
Ad. 21, Ad 22
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Radna Izabela Rajca powiedziała w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że absolutnie
nie kwestionują uczciwości wyborów, chcą bardzo pogratulować wybranym, jednakże
przychylają się do wniosku radnego Marcina Stempniaka.
Radny Artur Szwed powiedział, żeby nie przyjmować anonimów i przedstawiać ich na sesji
Rady Miejskiej.
Burmistrz GiM podziękował radnej Izabeli Rajcy za bardzo treściwe zdanie, ze względu na
całą 9tkę, która w opinii Kapituły zasłużyła na to wyróżnienie.
Przewodniczący RM powiedział, że jeżeli będą wpływać pisma anonimowe, to nie będzie
ich przedstawiał na forum Rady.
Ad. 23
Przewodniczący RM poinformował, że kolejna sesja będzie 28 grudnia, część robocza
odbędzie się o godz. 13 tej, a część uroczysta o godzinie 14 tej.
Powiedział, że radni dostali propozycję terminów sesji na 2019 rok.
Poprosił, aby radni nie zapomnieli o złożeniu oświadczeń majątkowych, termin mija
22 grudnia.
Następnie złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda

