Protokół Nr VI/19
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 1 marca 2019 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia VI 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 zmarłego byłego Premiera Jana Olszewskiego.
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji
bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Na wniosek Burmistrza poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 8
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
W związku z dokonaniem przez Burmistrza autopoprawki w projekcie uchwały zmieniającej
wysokość opłaty z 1 tys. zł na 1 zł., konieczna jest ponowna konsultacja projektu, który
znajdzie się ponownie w porządku obrad kolejnej sesji.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych. Został wycofany z porządku obrad jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało
19 radnych.
Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów,
oraz dokonanie autopoprawek:
1) w załączniku nr 2 do projektu nr 4 w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2019 rok,
polegającej na przesunięciu kontroli Sołectwa Bełk na miesiąc kwiecień
a Przedszkola Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach na miesiąc marzec,
2) w tytule załącznika nr 1 do projektu nr 5 w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Czerwionce, wpisując tytuł: Plan Pracy Komisji Promocji,
Kultury i Rozwoju na lata 2018-2023.
Ad. 2
Radna Izabela Rajca poinformowała, że dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” i w związku z tym poprosiła o uczczenie ich pamięci minutą ciszy,
co zostało uczynione.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 25 stycznia 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją
na sali obrad.
Radny Marcin Stempniak poprosił o dopisanie do protokołu wypowiedzi Przewodniczącego
RM, który poprosił żeby kwestie ważne dla członków Komisji tj. zmiana terminów posiedzeń
były konsultowane ze wszystkimi członkami Komisji.
Wypowiedź ta została dopisana do protokołu.

Protokół Nr V/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 25 stycznia
2019 r. został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 25 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 27 lutego.
Na posiedzeniu byli obecni wszyscy członkowie Komisji. Porządek posiedzenia oraz
protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji zostały przyjęte jednogłośnie. Członkowie
Komisji nie zgłosili uwag do tematyki sesji w dniu dzisiejszym. W sprawach bieżących
Komisji wniosła autopoprawkę do Planu kontroli na 2019 rok. Autopoprawka polega na
zmianie kolejności kontroli sołectwa Bełk z miesiąca marca na miesiąc kwiecień,
natomiast Przedszkola Nr 6 z kwietnia na marzec. Zmianę przyjęto jednogłośnie.
Członkowie Komisji ustalili skład zespołu kontrolującego w Przedszkolu nr 6. Zgłoszono
dwóch radnych: panią Izabelę Rajcę oraz pana Henryka Fuchs.
Na tym posiedzenie zakończono.
2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Wiceprzewodnicząca Komisji radny Grzegorz
Wolny poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 25 lutego.
Członkowie Komisji omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022”.
Zapoznali się z ewidencją oraz rejestrem zabytków znajdujących się na terenie naszej
gminy. Poruszyli także problem dotyczący niszczejącego zameczku w Palowicach, który
obecnie jest w prywatnych rękach.
W sprawach bieżących Dyrektor ZGM przedstawił radnym projekt rewitalizacji zameczku
w Leszczynach oraz jego otoczenia, który będzie służył mieszkańcom jako centrum
spotkań międzypokoleniowych. Prace w terenie już się rozpoczęły, zakończenie projektu
planowane jest na kwiecień 2020 roku.
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 26 lutego.
Na posiedzenie zaproszono Kierownika Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
na terenie GiM, który omówił zasady funkcjonowania Pogotowia na terenie gminy.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane
z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, który zaopiniowano pozytywnie.
W związku z przybyciem na posiedzenie przedstawicieli prowadzących działalność
w zakresie klubów dziecięcych i żłobków, w związku z projektem uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zapoznano
się z funkcjonowaniem tych placówek.
Ustalono, że podmioty te sprecyzują i przedstawią na piśmie swoje potrzeby
i oczekiwania dot. pomocy ze strony gminy.
W sprawach bieżących:
1) zapoznano się z pismem KS „Decor” Bełk dot. wpisania do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na rok 2020 budowy boiska. Ustalono, że temat boisk zostanie
omówiony szerzej po dokonaniu przez członków Komisji objazdu i określeniu
potrzeb w tym zakresie;
2) uzyskano informacje dotyczące liczby drużyn oraz zawodników zgłoszonych przez
gminne kluby piłkarskie do rozgrywek;
3) poinformowano o przyznaniu stypendiów i nagród za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe w 2018 roku;

omówiono problemy związane z funkcjonowaniem komunikacji realizowanej przez
MZK w ostatnim okresie. Zawnioskowano o przygotowanie informacji na temat
realizacji bezpłatnych przejazdów komunikacją na liniach 194 i 195;
5) ustalono, że Komisja dokona oględzin wyremontowanego budynku przy
ul. Młyńskiej przed jego zasiedleniem.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,
że posiedzenie Komisji odbyło się 27 lutego.
Członkowie Komisji omówili [projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłaty za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z-ca Burmistrza poinformował, że Burmistrz
spotkał się z przedstawicielami klubów dziecięcych. Wychodząc naprzeciw im prośbom
zdecydował, że opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostanie
zmniejszona z 1 tys. z do 1 zł. członkowie Komisji jednogłośnie poparli ten wniosek.
Przedstawiono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
W związku z przeniesieniem oddziałów Przedszkola Nr 8 w Dębieńsku do budynku
szkoły Nr 8 poinformowano o zorganizowany spotkanie dla członków Komisji Oświaty
w Przedszkolu Nr 8, w celu zapoznania się z warunkami lokalowymi oraz stanem
technicznym budynku. Zapoznano z treścią pisma Rady Dzielnicy Dębieńsko w sprawie
rozbudowy SP Nr 8 i przeniesienia do niej oddziałów przedszkolnych.
Radny Marcin Stempniak poinformował, że w kwietniu będzie ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski konkurs i będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na
zaadoptowanie pomieszczeń szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych.
Członkowie Komisji zostali zapoznani z petycją rodziców uczniów SP w Przegędzy,
z opinią wychowawców i pedagoga szkolnego oraz z pismem radnego Gabriela Breguły
w sprawie łączenia klas IV. Obecny na posiedzeniu Komisji przedstawiciel rodziców
uczniów klas IV wyraził swoją opinię na ten temat.
Przekazano informacje na temat szerokiej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży,
przygotowanej przez MOK i MOSiR podczas ferii zimowych.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 lutego.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/485/17
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK
Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021” - projekt zaopiniowano
pozytywnie.
Z udziałem Prezesa PWiK omówiono również temat przerw w dostawach wody
w dz. Dębieńsko. Uzyskano informację, że na dzień dzisiejszy problemy ustały;
2) zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - projekt uchwały
zaopiniowano pozytywnie;
3) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019
roku - projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie
zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zapoznano się:
1) z informacją Dyrektora ZGM dot. zakresu remontu zabytkowego zameczku i jego
otoczenia w Leszczynach oraz o zakończeniu remontu budynku przy ulicy Młyńskiej.
Komisja ustaliła, że przed zasiedleniem dokona oględzin obiektu;
4)

2) w związku ze zgłoszeniami dot. braku oświetlenia ulicznego m.in. na ul. Zagłoby
omówiono sprawę związaną z kosztami zabudowy nowych punków oświetlenia
i kosztami funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy po jego modernizacji.
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Komisji szerzej zostanie omówiona działalność
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych oraz plan robót na 2019 rok.
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 26 lutego.
Z-ca Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił informację
o bieżącej działalności Komisariatu.
Poruszono problem dotyczący wypisywania kart zgonu zmarłych w godzinach
wieczornych i nocnych oraz w weekendy i święta. Wyjaśniono, że w Rybniku są w tym
zakresie powołani koronerzy, którzy obejmują również swoim działaniem Powiat.
Zapoznano się z wnioskiem zgłoszonym do Komendanta Policji dot. zakłócania
porządku i aktów wandalizmu mających miejsce w Czuchowie.
Komendant Straży Miejskiej przedstawił z informację o bieżącej działalności SM.
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie działalności jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Komisji przedstawiona
zostanie informacja dot. problemów kadrowych w jednostkach ochotniczych straży
pożarnych.
Zapoznano się z informacją w sprawie realizacji monitoringu na terenie gminy. Ustalono,
że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Monitoringu z udziałem
zainteresowanych osób.
Zgłaszano bieżące problemy dot. bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.
Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji
nie zgłoszono uwag.
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 25 lutego.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022”, który został
zaopiniowany pozytywnie.
W sprawach bieżących:
Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informacje nt. nowej ulgi podatkowej tzw. ulgi
termomodernizacyjnej.
Poruszono temat związany z termomodernizacją familoków oraz ich podłączeniem do
sieci ciepłowniczej.
Wrócono do spraw związanych z odstrzałem dzików oraz usuwaniem padliny
z terenów prywatnych.
Poruszono temat dot. zagospodarowania terenu, na którym działalność prowadzi firma
ZOWER.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 lutego.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2019,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) emisji obligacji komunalnych,
Skarbnik GiM odpowiedział, na pytania zadane przez członków Komisji.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przy 2 głosach
wstrzymujących.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji odczytał pismo handlujących na
targowisku w Czerwionce w sprawie obniżenia opłaty targowej. Odczytał także
odpowiedź przygotowaną przez Dyrektora ZDiSK.
Skarbnik wyjaśnił dlaczego teraz opłaty są wyższe, poza tym wysokość tych opłat nie
odbiega od opłat obowiązujących w innych gminach. Następnie radni podjęli dyskusje
w tym temacie.
Burmistrz GiM omówił problemy, które będą nas czekały w związku z zamknięciem
reformy oświaty i likwidacją gimnazjów. Do dyskusji wrócimy gdy zostaną złożone przez
dyrektorów szkół arkusze organizacyjne.
Omówił także temat związany z ustaleniem wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów malucha.
Protokół z poprzedniej Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
9) Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji radny Artur Szwed
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 lutego.
Komisja omówiła wniosek radnego Marcina Stempniaka dot. zmian osobowych
w składzie Kapituły ustanawiającej laureatów nagrody „Karolinka”.
Po dyskusji członkowie Komisji stwierdzili, że skład Kapituły związany jest z pełnioną
funkcją, niezależnie od opcji poszczególnych radnych Rady Miejskiej danej kadencji.
Kapitułę stanowią osoby funkcyjne reprezentujące władzę uchwałodawczą
i wykonawczą w gminie.
W skład Kapituły wchodzą od 21 lat:
 Burmistrz GiM jako jej przewodniczący,
 Przewodniczący oraz trzech Wiceprzewodniczących Rady,
 Zastępca Burmistrza GiM,
 Sekretarz GiM.
Na przestrzeni 21 lat zdarzało się, że w Kapitule zasiadali przedstawiciele różnych opcji
Rady, w tym oponenci Burmistrza, a jednak zawsze udało się osiągnąć porozumienie
co do laureatów wyróżnienia „Karolinka”.
Członkowie Komisji mając na uwadze fakt, że Kapituła od 21 lat podejmuje decyzje
w powyższym składzie, a jej wybory nie budziły nigdy wątpliwości, po dyskusji
postanowili zaopiniować negatywnie wniosek radnego Marcina Stempniaka dotyczący
zmian osobowych w składzie Kapituły Wyróżnienia „Karolinka”.
Komisja podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę, która została przyjęta 4 głosami „za”
i 2 głosami „wstrzymującymi”.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela
Rajca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Klub spotkał się dwa razy.
Przedmiotem dyskusji była tematyka sesji oraz sprawy bieżące naszej gminy.
Zaowocowało to interpelacjami w sprawie budynku CKE, w sprawie budynku MOK,
w sprawie uporządkowania działek w Leszczynach oraz przycięcia drzew.
Na tym posiedzenie Klubu zakończono.
Przewodniczący RM powiedział, że jeżeli radni widzą potrzebę poruszenia jakiś tematów
podczas Komisji to mają to zgłosić Przewodniczącemu Komisji, aby to ująć to w porządku
posiedzenia, jak również zgłaszać mu potrzebę zaproszenia jakiejś osoby, po to aby
wystosować do niej odpowiednie zaproszenie. Pozwoli to także odpowiednio przygotować
się do posiedzenia w konkretnym temacie. Jest to zgodne z naszym statutem.

Ad. 6
Informacja o bieżącej korespondencji. W ostatnim czasie wpłynęły następujące pisma:
1. sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
2. wniosek Burmistrza Gminy i Miasta o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad;
3. wpłynęły również uwagi radnego Marcina Stempniaka dotyczące niektórych projektów
uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji. Uwagi zostały przekazane
przewodniczącym komisji. Część uwag została uwzględniona, część nie z powodu
proceduralnych przeszkód prawnych.
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 2019, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2019, została przyjęta 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 4 głosami
„wstrzymującymi” – głosowało 19 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Artur
Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
PRZECIW: Janusz Szołtysek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca.
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 VI/47/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta głosami 14 „za” i 5 głosami „wstrzymującymi” –
głosowało 19 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Artur
Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.

3)

Do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie emisji obligacji komunalnych, została przyjęta 14 głosami
„za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 19 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Artur
Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
4)

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2019 rok, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2019 rok, została przyjęta jednogłośnie 19
głosami „za” – głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
5)

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach,
Mecenas Aleksander Żukowski zgłosił kilka autopoprawek natury nazewniczej:
 zał. Nr 2, ustęp 9 tiret 1: „współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w zakresie: - prawidłowego funkcjonowania placówek opieki społecznej”
poprawić na: „….prawidłowego funkcjonowania placówek pomocy społecznej”;
 zał. Nr 4, ustęp 9 „Współpraca z radami dzielnic, radami sołeckimi i zarządem
osiedla z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprawić na „Współpraca
z organami jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”;
 zał. Nr 5 ustęp 8 „Współpraca z radami dzielnic i sołectw” poprawić na
„Współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny”;
 zał. Nr 6 ustęp 5 Współpraca z radami dzielnic i sołectw” poprawić na
„Współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny”.
Innych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/50/19 w sprawie przyjęcia Planów Pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało
19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
6)

Do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, została przyjęta
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.

7)

Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie zmiany
w statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie zmiany w statucie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” –
głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
8)

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022”, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2019-2022”, została przyjęta jednogłośnie
19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
9)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
10) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w 2019 roku, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało
19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
11) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób
niepełnosprawnych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/56/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.

12) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
Nr XLII/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK CzerwionkaLeszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” –
głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Jolanta Szejka.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy, 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 19 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Radny Stanisław Breza podziękował za skuteczność działania i usunięcie dwóch
samochodów, które zalegały na parkingu przed restauracją Rogowa.
Ad. 9
Wolne głosy.
Radny Gabriel Breguła zapytał kiedy będą dostępne zmienione statuty jednostek
pomocniczych gminy.
Sekretarz GiM powiedziała, że są one dostępne w Biurze Rady.
Radna Izabela Rajca zapytała czy do Burmistrza dotarło pismo pracowników OPS
w sprawie wynagrodzeń.
Burmistrz GiM odpowiedział, że pismo dotarło ale ważniejsze dla niego jest spotkanie
z samymi pracownikami, co nastąpiło. Generalnie problem płac jest na czasie, dotyczy on
nie tylko OPS. Okazuje się, że podopieczni OPS co jakiś czas mają gratyfikacje finansowe,
jednak w ślad za tym nie ma informacji o podwyżkach dla pracowników. Dotyczy to także
pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych czy pracowników oświaty.
W budżecie roku 2019 środków na regulację wynagrodzeń nie ma. Do końca nie wiemy jak
odbije się na finansach gminy wdrożenie reformy oświaty. Od 1 września liczba uczniów
pomniejsza się o 343 osoby. Stąd rodzaj wstrzemięźliwość w podejmowaniu decyzji
o ewentualnych regulacjach płacowych.
Radny Waldemar Mitura zauważył, że bilety ulgowe w MZK Jastrzębie i ZTZ Rybnik
są dopiero od 65 roku życia. W KZK GOP od 60 roku życia. Prosi, aby nasi przedstawiciele
w MZK Jastrzębie zwrócili się z petycją o obniżenie wieku uprawniającego do ulgi.
Radny Artur Sola powiedział, że jako delegat w MZK Jastrzębie rozmawiał na ten temat
z radnym Miturą i jego uwagi są słuszne, jednak powiedział mu już, że są większe problemy
w MZK, z którymi zmagamy się wszyscy. Wcześniej powiedział mu, że ten temat poruszy ale
w odpowiednim czasie. Poza tym ten wniosek powinien być złożony na piśmie a temat ten
powinien być omówiony na Komisji branżowej.

Burmistrz GiM powiedział, że w ramach transportu jesteśmy obsługiwani przez wiele
podmiotów, dobrze by to było zunifikować. Jednak jeżeli będziemy mówić o ulgach,
to będziemy mówić o wyższych wydatkach z budżetu, bo ktoś tą lukę musi zapełnić.
Jesteśmy członkiem MZK i płacimy jako gmina członkowska, a korzystamy także z usług
metropolii, gdzie członkiem nie jesteśmy i płacimy znacznie wyższe składki. Nasi
przedstawiciele będą robić wszystko, aby zgłoszony problem rozwiązać.
Radny Michał Toman zapytał czy jest myśl ku temu by połączyć się z ZTZ Rybnik.
Burmistrz GiM powiedział, że mówiąc o unifikacji myśli o tym, żeby Rybnik należał także do
tego związku do, którego będziemy należeli my i inne gminy subregionu. Stworzenie jednego
wspólnego związku i w ramach tego zorganizowanie organizacji w 100% komunikację
usprawni i będzie ona tańsza. Nad tym tematem rozmawiamy i będziemy do niego wracać.
Radny Marek Szczech w konkluzji do wypowiedzi radnego Marcina Stempniaka powiedział,
że zgodnie z paragrafem 38 Statutu to przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji,
a w szczególności ustala termin i porządek posiedzenia.
Radny Michał Toman poprosił, aby protokoły z Komisji przesyłać członkom Komisji
wcześniej na e-mail.
Przewodniczący RM poprosił, że w sytuacji gdy Przewodniczący Komisji uważa, że ma za
krótki czas na posiedzenie, przesunąć Komisję o 15 minut wcześniej.
Ad. 10
Przewodniczący RM przypominał, iż zgodnie z przepisami paragrafu 7 uchwały
Nr 28/357/13 Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach. Radny nieobecny na sesji Rady Miejskiej lub na posiedzeniu komisji Rady,
której jest członkiem, zobowiązany jest do pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności
maksymalnie w terminie 14 dni od dnia w którym odbyła się sesja lub komisja.
Proszę również o zapoznanie się z treścią tej uchwały w zakresie wypłacania diet, bo są
w tej sprawie pytania ze strony radnych kierowane do służb finansowych.
Kolejna sesja zgodnie z harmonogramem odbędzie się 29 marca br.
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

