
Protokół Nr V/19 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 25 stycznia 2019 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia V sesji VIII kadencji 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum Kulturalno-

Edukacyjnym. 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 zmarłego tragicznie Prezydenta Gdańska Pawła 

Adamowicza.  

 

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 poprosił także o dokonanie autopoprawki w projektach uchwał                           
w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny, 

zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.  
 
Ad. 2 

Radna Izabela Rajca zgłosiła uwagę, że brak jest w porządku obrad punktu dot. zapytań                          
i wniosków. Zapytała dlaczego tak się stało. 
Przewodniczący RM przedstawił radnym informację na temat procedury zgłaszania 
interpelacji i zapytań radnych zgodną z  przepisami ustawy o samorządzie gminnym art. 24 
ustęp 3 i kolejne.  
Dodał, że jeżeli chodzi o zgłaszanie bieżących spraw dotyczących na przykład działalności 
Rady, proponuje aby dokonać zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji i wprowadzić po 
punkcie 8 punkt 9 pn. wolne głosy. 
 
Punkt Nr 9 „wolne głosy” – został wprowadzony do porządku obrad sesji Rady Miejskiej 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.  
 
Ad. 3  
Protokół z sesji z dnia 30 listopada 2018 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją 
na sali obrad. 
Protokół Nr III/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 13 grudnia                    
2018 r. został przyjęty  19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym - głosowało 19 radnych.       
Protokół Nr IV/18 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 28 grudnia                    
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 30 listopada 2018 r. do 24 stycznia 2019 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
Radny Marcin Stempniak zapytał, czy w ramach walki z mową nienawiści nie można by 
przeprowadzić w szkołach na lekcjach wychowawczych pogadanek na ten temat. 



Burmistrz GiM wyjaśnił, że zaraz po tragedii w Gdańsku poprosił dyrektorów placówek 
oświatowych o to, żeby na zajęciach szkolnych przedyskutowano kwestie związane z mową 
nienawiści, mową agresji, żeby piętnować język hejtu i kontrolować to co, związane jest                        
z komórkami, komputerami itp. 
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenie Komisji obyło się 23 stycznia. 
W posiedzeniu Komisji wzięło udział 6 radnych.  
Komisja nie zgłosiła uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad sesji Rady 
w dniu dzisiejszym.  
Przedstawił on szczegółowy plan pracy Komisji oraz propozycję planu kontroli na rok 
2019. Plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok został przyjęty 
jednogłośnie.  
W sprawach bieżących nie podjęto żadnych tematów.  
Na tym posiedzenie zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Wiceprzewodnicząca Komisji radny Grzegorz 
Wolny poinformowała, że posiedzenie Komisji obyło się 21 stycznia.  
Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji na kadencję 2018 – 2023. 
Zapoznano się z informacjami Dyrektorów o bieżącej działalności Biblioteki Publicznej 
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Komisja zaproponowała kandydaturę radnego Artura Soli na przedstawiciela Gminy                   
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad  dzisiejszej sesji Rady Miejskiej  nie 
zgłoszono uwag. 
Zaproponowano również kandydaturę radnej Stefani Szyp do prac w Komisji ds. nagród 
w dziedzinie kultury. 
Podsumowano realizację projektu „Kalendarz gminnych opowieści i legend”. 
Zapoznano się również ofertą Miejskiego Ośrodka Kultury na zbliżające się ferie. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 21 stycznia.  

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
1) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 

2) powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                               
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju, 

3) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju, 

które zaopiniowali pozytywnie. 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji na VIII kadencję Rady 
Miejskiej. Plan pracy, po uwzględnieniu uwag złożonych przez członków Komisji, został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
W sprawach bieżących:  
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Burmistrza w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Rady do prac w zespole ds. stypendiów sportowych.  
Zgłoszono dwie kandydatury radnego Marka Szczecha i radnego Michała Tomana, które 
uzyskały taką samą ilość głosów.  O wyborze zdecyduje Rada Miejska.  
Omówiono sprawy związane z udzielaniem dotacji dla klubów sportowych.                                          
W odpowiednim czasie zostanie przygotowana informacja dot. punktacji                                      
i uzasadnienia, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu. W bieżącym roku rozpoczną się 
prace nad zmianą uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.  



Został złożony wniosek o przygotowanie informacji ile kluby piłkarskie mają drużyn 
zgłoszonych w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej oraz 
podokręg Rybnik, w rozbiciu na drużyny młodzieżowe i seniorskie. 
Od przyszłego miesiąca posiedzenia Komisji Zdrowia odbywać się będą we wtorki                   
o godzinie 17tej. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
Radny Marcin Stempniak zgłosił uwagę, że z nie wszystkimi członkami skonsultowano 
przeniesienie posiedzenia  komisji na wtorek. Jego nikt o zdanie nie pytał. Prosi, aby 
takie rzeczy uzgadniać jednak ze wszystkimi zainteresowanymi z odpowiednim 
wyprzedzeniem 
Radny Marek Szczech powiedział, że zwrócili się do niego członkowie Komisji                             
i przedstawili sensowne powody, dla których termin posiedzeń powinien zostać 
przeniesiony. A on przychyli się do wniosku kolegów. Wiadomo, że żaden termin nie 
zadowoli wszystkich. 
Przewodniczący RM poprosił, aby kwestie ważne dla członków Komisji tj. zmiana 
terminów posiedzeń były konsultowane ze wszystkimi członkami Komisji. 

4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 23 stycznia. 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji w kadencji 2018-2023. 
Pani Naczelnik Wydziału Edukacji oraz pani Dyrektor ZEAS-u udzieliły odpowiedzi                  
na pytania zadane na posiedzeniu Komisji 12 grudnia. Pytania dot. liczny uczniów                        
i oddziałów w szkołach i przedszkolach, sposobu naliczania subwencji oświatowej                       
z uwzględnieniem liczby uczniów, wysokości środków własnych gminy przeznaczonych 
na oświatę oraz sprawy prowadzenia rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych. 
Członkowie Komisji zostali poinformowani o wieloletnim rządowym programie „Posiłek                   
w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 
Zapoznano członków Komisji z treścią pisma Dyrektora SP w Stanowicach dot.  
rozbudowy szkoły.  
Złożono wniosek o przeanalizowanie możliwości przebudowy lub rozbudowy SP Nr 8                 
w Dębieńsku o oddziały przedszkolne oraz o przedstawienie wyników tej analizy Komisji 
Oświaty.  
Przekazano informacje o koncertach i spotkaniach organizowanych przez szkoły                           
i przedszkola naszej gminy z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji Dnia Babci               
i Dziadka.   
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 stycznia. 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy - projekt zaopiniowano pozytywnie, 

2) powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                               
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju – Komisja 
zaopiniowała pozytywnie kandydaturę radnego Artura Soli  jako reprezentanta 
Gminy i Miasta  w Zgromadzeniu MZK, 

3) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy   i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju – projekt uchwały 
zaopiniowano pozytywnie.  

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji na kadencję 2018 – 2023. 
W sprawach bieżących:  
zapoznano się z pismem PZD Rodzinny Ogród Działkowy im. Miczurina w Czerwionce 
dot. wytyczenia miejsc postojowych w rejonie bramy obok magazynu Ogrodu przy           



ul. Kolejowej za torami. Ustalono, że ZDiSK wykona projekt zmiany organizacji ruchu, 
który zostanie przedłożony do zaopiniowania Policji. 
W tym aspekcie dyskutowano również problem parkowania przy niektórych drogach. 
Zapoznano się z informacją dot. ustawy o funduszu dróg samorządowych. 
Omówiono temat dot. prowadzenia „akcji zima”. 
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 22 stycznia. 
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił informację                      
o działalności Komisariatu w 2018 roku. 
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Straży Miejskiej.  
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego     
i Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie działalności jednostek OSP. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ograniczenia                  
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji na kadencję 2018 – 2023. 
W sprawach bieżących omówiono sprawy dot. prowadzenia „akcji zima” oraz problemów 
związanych z parkowaniem przy placówkach oświatowych na terenie gminy, które 
często powoduje tamowanie ruchu i stwarza zagrożenie. 
Zgłoszono wniosek do Wydziału Drogowego Komendy Policji w Rybniku o kontrole                    
w tym zakresie na terenie gminy 
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 21 stycznia. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok                  
w zakresie branżowym Komisji, który zaopiniowała pozytywnie.  
Poruszyła także temat gospodarowania odpadami komunalnymi, ilości odbieranych 
śmieci, obowiązującej umowy czy wysokości stawek. 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji na lata 2018-2023, który został 
zaopiniowany pozytywnie.   
W sprawach bieżących:  
Naczelnik Wydziału ZKO omówił stan powietrza w ostatnim czasie w aglomeracji 
jastrzębsko-rybnickiej. Następnie przedstawił krótkie sprawozdanie dotyczące 
udzielonych dotacji do wymiany kotłów, przydomowych oczyszczalni ścieków czy 
usuwania azbestu.  
W sprawach bieżących omówiono również sprawy związane z planem 
zagospodarowania Bełku, Dębieńska czy Przegędzy.  
Poruszono temat związany z ochroną powietrza: m.in. zasadnością wymiany kotła na 
paliwa kocioł również na paliwa stałe, funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego                          
w Rybniku dot. programu „Czyste powietrze” itp. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 stycznia. 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej  na 2019,  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji na bieżącą kadencję RM, który 
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Plan zostanie przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej na sesji 1 marca.  



W sprawach bieżących poruszono temat zwiększenia środków dla MOK na organizację 
dożynek. 
Omówiono także temat dot. rozbudowy SP w Stanowicach. Poruszono problem 
wydatków na oświatę oraz planowanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli. 
Burmistrz GiM odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji. Poinformował, 
że w związku z reformą oświaty, od nowego roku szkolnego będziemy mieli o 346 
uczniów mniej, co wiąże się ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

9) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Klub spotkał się dwa razy. Omawiał 
sprawy związane z gmina oraz uchwały dot. sesji. Nasze prace zaowocowały trzema 
interpelacjami, które, które zostaną złożone, a dot. sprawy zbiornika TAMA, przejęcia 
przez gminę terenów kolejowych i utwardzenia drogi ul. Folwarczna w Czuchowie.  
Radny Adam Karaszewski powiedział, że jeżeli chodzi o ul. Folwarczną to jako Rada 
Dzielnicy podjęliśmy stosowne uchwały w tym temacie, które zostaną przekazane na 
ręce pana Przewodniczącego oraz Dyrektora ZDISK.   

 
Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji. W ostatnim czasie wpłynęły następujące pisma: 
1) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podjęcie uchwały   w sprawie ograniczenia 
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

2) wpłynęło pismo Klubu Sportowego Decor Bełk dot. zarezerwowania w 2020 roku 
środków na budowę sztucznego boiska wraz z zadaszeniem oraz oświetlenie na 
obiekcie – pismo przekazuję na najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Sportu, 
Rodziny i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, 

3) pismo Burmistrza Gminy i Miasta dot. wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej                    
do prac w Zespole ds. Stypendiów Sportowych oraz Komisji ds. nagród w dziedzinie 
kultury. 
Przewodniczący RM zauważył, że w  informacjach Przewodniczących z działalności 
Komisji zgłoszono, że branżowe Komisje zaproponowały swoich przedstawicieli do 
prac w tych zespołach i tak: 

 do prac w Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury Komisja Promocji, Kultury                      
i Rozwoju wytypowała radną Stefanię Szyp, radna wyraziła zgodę.  
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Stefani 
Szyp.  
Przedstawicielem do prac w Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury Komisja 
Promocji, Kultury i Rozwoju została  radna Stefania Szyp – jednogłośnie                          
19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 

 do prac w Zespole ds. Stypendiów Sportowych Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny                      
i Polityki Społecznej zgłosiła dwie kandydatury, radnego Marka Szczecha                             
i radnego Michała Tomana. Obaj wyrazili zgodę. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
Marka Szczecha. 
Wyniki głosowania za kandydaturą Marka Szczecha – 13 głosów „za”,                            
2 głosy „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące” – głosowało 19 radnych.   
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
Michała Tomana. 
Wyniki głosowania za kandydaturą Michała Tomana – 6 głosów „za”,                            
3 głosy „przeciw”, 10 głosów „wstrzymujących” – głosowało 19 radnych.   
Przedstawicielem Rady Miejskiej do prac w Zespole ds. Stypendiów Sportowych 
został radny Marek Szczech. 



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 21 głosach „za”- głosowało 21 radnych. 
 

1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, uwag nie zgłoszono.  
Radny Michał Toman zapytał czego dokładnie dot. wniosek podjęty na Komisji 
Oświaty odnośnie adaptacji budynku SP Nr 8 na przedszkole. Prosi o jego 
uszczegółowienie, gdyż nie jest on członkiem tej Komisji. 
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik powiedział, że przedszkole w Dębieńsku  
jest dziś w fatalnym stanie. Przy tym potencjale jaki mamy na przeciwko tego 
przedszkola najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest adaptacja jednego ze 
skrzydeł szkoły. Dlatego też zleciliśmy pracowni projektowej przygotowanie 
dokumentacji technicznej na adaptację tego skrzydła na przedszkole dwuoddziałowe 
z założeniem, żeby zmieścić się w tej kubaturze, w jakiej to dzisiaj funkcjonuje.   
Radny Bogdan Knopik dodał, że dość szeroko było o tym dyskutowane na Komisji,                  
a podjęty wniosek pozwoli nam na zapoznanie się z dokumentacją, która zostanie 
przygotowana, i w tym temacie Komisja będzie miała prawo głosu.  

 
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                                            
19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Jolanta Szejka 

 
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                         

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                        
19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Jolanta Szejka 
 

3) 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 V/42/19 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 19 głosami „za” – głosowało                        
19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Jolanta Szejka 

 
4) 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 V/43/19 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 19 głosami „za” – głosowało                        
19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Jolanta Szejka 



5) Do projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu 
Zdroju, Przewodniczący RM przypomniał, że Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju 
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa zgłosiły kandydaturę radnego 
Artura Solę jako reprezentanta Gminy i Miasta w MZK.  
Radny Artur Sola wyraził zgodę.  Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Kandydatura radnego Artura Soli została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – 
głosowało 19 radnych.  
Nieobecni: Leszek Salamon, Jolanta Szejka 

 
Uchwała Nr V/44/19 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju, została 
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Jolanta Szejka 
 

6) Do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy                     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym                      
w Jastrzębiu Zdroju, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju, 
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Jolanta Szejka 
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres                      
od 17 listopada 2018 r. do 18 stycznia 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 9 
Wolne głosy. 
Radna Stefania Szyp w imieniu mieszkańcu Czuchowa zwróciła się z prośba                                    
o zabudowanie na ul. Folwarcznej  tzw. mijanki umożliwiającej bezpiecznie mijanie się 
pojazdów. Równocześnie mają prośbę o zamontowanie w miejscu zwężenia drogi dwóch 
barier ochraniających.  
W imieniu mieszkańców domu nauczyciela w Czuchowie podziękowała za wymianę pieca 
c.o. na nowy.  
Zapytała na jakim etapie jest sprawa związane ze zmiana nazwy ulicy Szewczyka  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że sprawa utknęła w sądzie 
administracyjnym i nie mamy żadnej informacji kiedy zostanie ona rozpatrzona przez sąd. 
Przewodniczący RM zwrócił uwagę, aby takie wnioski jak ten dot. ul. Folwarcznej zgłaszać 
na piśmie.  
  
Ad. 10  
Przewodniczący RM poinformował, że 31 stycznia o godz. 14tej przez MOSR jest 
organizowany Turniej Piłki Siatkowej, w którym weźmie także udział drużyna radnych.   
że kolejna sesja zgodnie z harmonogramem 1 marca.  
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim               
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
 Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  


