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

w dniu 26 kwietnia 2019 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Salamon dokonał otwarcia VIII sesji VIII 

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

Edukacyjnym. Powitał Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów, Kierowników 

jednostek organizacyjnych, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. (listy obecności 

stanowią załącznik do protokołu).  

 

Wiceprzewodniczący RM Leszek Salamon stwierdził na podstawie listy obecności,                           
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 

 
Wiceprzewodniczący RM na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku 
obrad projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji 
przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach – projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie – głosowało                            
19 radnych. 

2) kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – projekt uchwały 
został wprowadzony jednogłośnie – głosowało 19 radnych. 

 
Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, zgodnie z otrzymaną nową 
wersją projektu. 
Poprosił również o dokonanie poprawki w załączniku do projektu nr 4 - w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 
2019 r. W otrzymanym przez radnych załączniku do projektu uchwały w punkcie 1 tabeli                  
w kolumnie „Granice obwodu szkoły” w trzecim wersie jest: „Mikołowska od nr” a powinno 
być: „Mikołowska”. W punkcie 2 w tej samej kolumnie pomyłkowo wpisana jest  
„Mikołowska”. W projekcie przekazanym do konsultacji wskazane zapisy załącznika były 
poprawne. 
 
Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.  
 
Ad. 3  
Protokół z sesji z dnia 29 marca 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją na 
sali obrad. 
Protokół Nr VII/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 29 marca                    
2019 r. został przyjęty 18 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”  - głosowało 20 radnych.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 29 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  



Radny Grzegorz Marek powiedział, że szkoda, że Burmistrz w sprawozdaniu nie podkreślił 
sprawy dotyczącej strajku, ale w kontekście uczniów, którzy mogli nie przystąpić do matury, 
gdyż w jakimś stopniu byli zastraszani.   
Burmistrz GiM powiedział, że chce podkreślić swoją solidarność z nauczycielami i dotyczy 
ona wszystkich nauczycieli. Podczas wizyt w szkole nie spotkał się z taką formą działania. 
Jednocześnie zaapelował o to, żeby nie podzielić nauczycieli na tych, którzy strajkowali i nie 
strajkowali. Mamy bardzo dobrych nauczycieli. Strajk na dziś jest zawieszony, uczniowie 
poszli do szkoły, więc stwórzmy przyjazną atmosferę dla nauczycieli.   
Radny Artur Szwed zapytał kogo nauczycieli zastraszali, ponieważ na terenie naszej gminy 
o takiej sytuacji nie słyszał i jest zszokowany takiemu stwierdzeniu. 
Radny Grzegorz Marek powiedział, że takie sytuacje były pokazywane w mediach. I młodzi 
ludzie zaczęli się martwić, że nie przystąpią do matury. On zgadza się z tym, że nauczyciele 
powinni dobrze zarabiać, ale był tu jeszcze temat samych uczniów, którzy poczuli się 
zastraszeni tą sytuacją.   
Radny Artur Szwed stwierdził, że rozmawiamy tu na temat naszej gminy a nie całej Polski. 
Takie tematy możemy podejmować na Komisjach.  
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenie Komisji obyło się 25 kwietnia. 
W posiedzeniu Komisji brało udział 6 radnych oraz zaproszeni goście. Porządek obrad 
oraz protokół z posiedzenia Komisji z dnia 27 marca został przyjęty jednogłośnie.  
Radni nie zgłosili uwag do tematyki sesji w dniu dzisiejszym.  
Skarbnik GiM omówił sprawozdanie z wykonania budżetu GiM Czerwionka-Leszczyny 
za 2018 rok oraz przekazał radnym informację o stanie mienia GiM Czerwionka-
Leszczyny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpoczęła 
procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 2018 r., która zakończy się 
podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium, 
po uzyskaniu opinii RIO.  
Omówiono także wyniki kontroli w sołectwie Bełk, protokół z kontroli przyjęto 
jednogłośnie  
Na tym posiedzenie zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 23 kwietnia. 
Do porządku posiedzenia jednogłośnie został wprowadzony punkt dot. skuteczności 
pozyskiwania środków zewnętrznych unijnych i krajowych przez naszą gminę                             
w ostatnich latach. 
Naczelnik Wydziału Programowania i Funduszy Zewnętrznych Andrzej Wącirz 
przedstawił prezentację multimedialną w/w temacie. Wartość wszystkich zadań 
zrealizowanych przez gminę z udziałem środków zewnętrznych to 156 mln zł,                                  
z czego udało się pozyskać 107 mln zł.  
W sprawach bieżących: 
Dyrektor Biblioteki Publicznej omówiła pismo mieszkanki Leszczyn, w którym skarży się 
ona na nowe pomieszczenie Biblioteki Publicznej. Wyjaśniła, że zna ten problem, ale 
jest to sytuacja przejściowa.  
Następie przedstawiła informacje dot. mobilnego centrum digitalizacji. Jest  to projekt 
mający na celu digitalizowanie obiektów oraz zjawisk kulturowych terenu województwa 
śląskiego.  
Radny Michał Toman przedstawił koncepcję dot. zorganizowania młodzieżowej rady 
miejskiej.   
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Lucyna Król poinformowała,                     
że radnym zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2018.   
Poinformowała także, że w najbliższym czasie jest planowane wyłożenie planu 



zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bełk.  
Dyrektor MOK poinformowała, że ostatnie miesiące to czas festiwali i konkursów.                   
W ostatni czwartek odbyła się finałowa gala konkursu Ocalić od Zapomnienia.                    
Z kolei 27 kwietnia odbędzie się po raz kolejny parada mażoretek. Zaprosiła także                     
do wspólnych obchodów świąt 1 i 3 maja. 
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 24 kwietnia.  
Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami Pani Prezes i Pana Kierownika  
Schroniska Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Przegędzy, którzy omówili 
bieżącą działalność Schroniska oraz plany na przyszłość dotyczące min. rozbudowy                    
i dostosowanie obiektu do obecnych standardów. Zwracano się z prośbą o rozważenie 
możliwości zwiększenia kwoty dotacji przekazywanej przez gminę. Dotacja 
przekazywana przez gmin wynosi obecnie 535 zł na osobę, w sytuacji gdy Rybnik 
przekazuje 760 zł, natomiast Łaziska, Wyry, Orzesze 840 zł. Członkowie Komisji 
podziękowali za prowadzoną działalność na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących. 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania 
dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. 
Pozytywnie zaopiniowano również ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W sprawach bieżących:  
Radny Michał Toman omówił kwestie związane z powołaniem młodzieżowej rady 
miejskiej. 
Zapoznano się z informacją na temat imprez i projektów realizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 roku. 
Ustalono, że członkowie Komisji dokonają objazdu boisk w dwóch turach: 
I tura objazd boisk przyszkolnych (SP3, SP7, SP8, SP Przegędza, SP Bełk i SP 
Szczejkowice), 
II tura objazd gminnych obiektów sportowych. 
Komisja podjęła wniosek o przekazanie środków na projekt i wykonanie awaryjnego 
zasilania budynku przychodni w Przegędzy, gdzie ma miejsce całodobowy dyżur. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 25 kwietnia. 
Członkowie Komisji zaopiniowali trzy uchwały branżowe.  
Przekazano informacje dot. wyników pierwszego etapu rekrutacji elektronicznej                      
do przedszkoli oraz jak przedstawia się na dzień dzisiejszy planowanie organizacji pracy 
szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.  
W obradach uczestniczyła prezes ZNP o/Czerwionka wraz z delegacją nauczycieli 
Przedszkola Nr 11 w Leszczynach. Udzielono im wyjaśnień w zakresie proponowanego 
wymiaru pensum nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie                   
i młodsze, tzw. grupy mieszane. 
Odczytano pisma rodziców SP Nr 4 Czerwionce oraz SP Nr 7 w Dębieńsku dot. ich 
stanowisk w zakresie łączenia klas w szkołach  podstawowych. Przekazano informacje 
na temat szacunkowych danych finansowych dot. redukcji oddziałów w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.  
Odczytano odpowiedź Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-
Leszczynach dot. wniosku radnego Janusza Szołtyska w zakresie wpływu łączeń 
oddziałów na rozwój edukacyjny dzieci.   
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 kwietnia. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 



Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów omówił bieżącą działalność i realizowane 
inwestycje: 

 trwają termomodernizacje placówek oświatowych – 9 obiektów jest po odbiorach 
końcowych, 1 po odbiorze technicznym, nadal realizowanych jest 5 obiektów z tego   
3 są na ukończeniu, 

 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Palowicach gdzie przekazano plac budowy, 

 zlecono dokumentację projektową adaptacji i rozbudowy szkoły w Dębieńsku, 

 przygotowywane są do realizacji 4 projekty w sołectwach dot. utwardzenia                                
i rozbudowy placów zabaw. 

Dyrektora ZDiSK poinformował o złożeniu wniosku na realizację drogi ul. Strzelczyka                 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz o przebiegu remontów dróg gminnych 
realizowanych przez Zarząd. Dyrektor ZDiSK omówił również złożony projekt dot. 
Otwartych Stref Aktywności.  
Ustalono, że Komisja zwróci się do rad sołeckich, rad dzielnic i zarządu osiedla                          
o wskazanie w terminie do końca czerwca, dróg które w danej jednostce należy 
wyremontować z podaniem  kolejności realizacji. 
W związku z rozpoczęciem budowy ronda w Leszczynach zwrócono się, aby wykonać 
bezpieczne przejście dla pieszych do „Biedronki” i ogrodów działkowych. 
Dyrektor ZGM omówił zakończoną inwestycję - Centrum Usług Społecznych przy                   
ul. Młyńskiej w Czuchowie oraz trwającą realizację projektu dot. remontu zameczku                     
w Leszczynach. Poinformował również o programie Mieszkanie +, który nasza gmina 
chce realizować. 
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 24 kwietnia. 
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji przedstawił bieżącą informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji. 
Komendant Straży Miejskiej przedstawił z informację o bieżącej działalności Straży 
Miejskiej.  
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego     
i Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie działalności jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
Zgłaszano bieżące problemy dot. bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 
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 23 kwietnia. 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej na terenie Palowic, 

2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz 
użytkowników wieczystych na terenie Leszczyn, 

które zaopiniowała pozytywnie. 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk przedstawił informacje nt. pracy grupy 
roboczej, w której uczestniczył w sprawie zaopiniowania programu rządowego Smog 
Stop. Grupa wydała rekomendację dla programu, kierunki działania są dobre ale nie 
może on być wprowadzony w takiej formie w jakiej jest w ustawie. 
Poinformował także, że uczestniczył w szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników 
WFOŚ dla urzędników pod kątem pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do 
Programu Czyste Powietrze. Wyraził ubolewanie, że wypełnienie prostego wniosku trwa 
około godziny. 



12 kwietnia uczestniczył w konferencji organizowanej przez JSW dot. ochrony 
środowiska, na której m.in. został podpisany list intencyjny z Uniwersytetem Śląskim                
w sprawie rekultywacji terenu pokoksowniczego. 
Jeżeli chodzi o granty na Odnawialne Źródła Energi to rozstrzygnięcie projektu 
przesunięto na koniec kwietnia. 
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Elżbieta Student omówiła sprawy 
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Śmieci jest coraz więcej. Mamy 
także coraz większy problem z segregacją odpadów przez mieszkańców, a dodatkowo       
w przyszłym roku mają zostać podwyższone stawki na wysypisku za składowanie 
odpadów. Są prowadzone prace zmierzające do przygotowania nowego przetargu na 
wywóz śmieci z terenu naszej Gminy, gdyż obecna umowa z firmą KOMART dobiega 
końca. 
Na koniec przewodniczący przedstawił zebranym wykresy stężenia Benzenu w oparciu                   
o dane ze stacji monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Czuchów, z których ewidentnie widać, iż pomimo 
niskiej emisji związanej z okresem grzewczym - średnie miesięczne i maksima poziomu 
Stężenia Benzenu znacząco zmalały po Zamknięciu Koksowni Dębieńsko. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że w tej sytuacji  jest pewne, iż stężenia pyłów 
zawieszonych i siarki emitowane do tej pory przez Koksownię Dębieńsko (chociażby                
w procesie gaszenia koksu) również są mniejsze - jednak nie wiemy w jakim stopniu, 
gdyż nie dysponujemy odpowiednimi punktami pomiarowymi w tym zakresie. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 kwietnia. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2019 rok 
oraz projekt uchwały, do wprowadzenia na sesję rady miejskiej, w sprawie stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacja dla ZGM  
Skarbnik GiM oraz Burmistrz odpowiedzieli na liczne pytania zadane przez członków 
Komisji. Omówiony projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
W sprawach bieżących: 
Omówiono kwestie finansowe dot. oświaty m.in. strajku nauczycieli czy łączenia 
oddziałów. Omówiono dotacje do podmiotów sektora finansów publicznych oraz sprawy 
związane z finansowaniem umów ryczałtowych.  
Przewodniczący Komisji odczytał pisma w sprawie monitoringu obiektu na ulicy 
Młyńskiej oraz wyburzenia pustostanu znajdującego także na tej ulicy. Burmistrz GiM 
stwierdził, że podjął już decyzję w tej sprawie. 
Przewodnicy Komisji przypomniał o przestrzeganiu dyscypliny finansowej w kontekście 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności  
przestrzeganiu art. 242 i 243 tej ustawy.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący  Komisji radny Artur Szwed 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 kwietnia. 
Komisja omówiła petycję Zarządu Związku Zawodowego Oświata w sprawie podjęcia 
działań mających na celu analizę arkuszy organizacyjnych prac szkół i placówek 
oświatowych na rok szkolny 2019/2020. 
Petycję przedstawiła Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświaty i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 8, których dotyczyła treść petycji. 
Z-ca Burmistrza poinformował, że złożone organowi prowadzącemu arkusze 
organizacyjne dotyczące SP 8, złożone były z naruszeniem prawa i zostały zwrócone 
dyrektorowi, który otrzymał polecenie uzupełnienie i dostosowanie arkuszy do przepisów 
prawa. W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami i zapewnieniami składające petycję 
zadeklarowały wycofanie petycji. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
 



10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Klub spotkał się dwa razy. 
Przedmiotem rozmów były materiały na Komisję oraz sesję. Przede wszystkim Klub 
spotykał się również z mieszkańcami naszej gminy, czego wynikiem są interpelacje                    
w sprawie remontu szatni na obiekcie sportowym w Palowicach, w sprawie kapliczki 
słupowej  w sołectwie Przegędza, w sprawie staniu technicznego parki im. Furgoła                   
w Czerwionce oraz w sprawie działań władz miasta na rzecz przyłączenia gospodarstw 
domowych mieszkańców  do sieci gazowej i ciepłowniczej oraz strategii działań 
antysmogowych w Czerwionce-Leszczynach.  
 

Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 
1. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na lata 2015 – 2018, sporządzone za okres od 01.01.2017 r.                    
do 31.12.2018 r., 

2. sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji społecznych                    
w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:  

 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli                       
i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 

 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres 
od dnia  1 września 2019 r., 

 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę                       
i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia                              
1 września 2019 r., 

 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. 

3. wnioski Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwały. 
 
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 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych. 
 

1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                            
20 radnych. 
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 

2) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych                    
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
 
 



Uchwała Nr VII//19 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach                  
i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 19 
głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 20 radnych.   
Wstrzymał się: Adam Karaszewski. 
Nieobecny: Bernard Strzoda . 
 

3) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r., uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r., została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
„za” – głosowało 20 radnych.   
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 

4) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r., uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019 r., została przyjęta jednogłośnie                      
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 

5) Do projektu uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023,  uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży na lata 2019-2023, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                                            
20 radnych. 
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 

6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 

7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz 
użytkowników wieczystych, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz 
użytkowników wieczystych, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                
20 radnych. 
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 



8) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.   

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących 
podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych.  
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 

9) Do projektu uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr VIII//19 w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Bernard Strzoda   
 
Ad. 8 
Każdy radny otrzymał Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, sprawozdanie to Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki 
Społecznej zaopiniowała pozytywnie. 
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
została przyjęta jednogłośnie pozytywnie – głosowało 20 radnych. 
 
Ad. 9 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres od  
23 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 10 
Wolne głosy. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że w Kurierze zauważył, że jest strona Rady Miejskiej, 
zapytał czy będzie to stałe? 
Odpowiedziano, że tak.  
Mieszkaniec Dębieńska zgłosił problem dużego hałasu z autostrady, zwłaszcza w okolicy 
Jesionka są za małe ekrany. Zapytał czy gmina może wpłynąć na Krajową Dyrekcję Dróg                 
i Autostrad, żeby ekrany zostały przedłużone.  
Zgłosił problem dzikiego parkingu przy ul. Jesionka. Zdarzają się tam incydenty, 
przeładowują tam auta nawet w nocy, jest tam niebezpiecznie, gdyż błoto z tego parkingu 
jest wciągane na ulicę. Poza tym zrobiło się tam wysypisko śmieci. Prosi o  rozwiązanie tego 
problemu.  Zapytał także kiedy rondo przy zjeździe z autostrady zostanie zagospodarowany.  
Zapytał również o możliwość podłączenia Dębieńska do gazu oraz czy są jakieś informacje 
w sprawie projektu na energię odnawialną.  
Burmistrz GiM powiedział, że jeżeli chodzi o projekt dot. energii odnawialnej                                      
to najprawdopodobniej mieszkaniec będzie jego beneficjentem. Czekamy na rozstrzygnięcie. 
Jeżeli chodzi o gaz, to gmina nie ma większego wpływu na to, w jaki sposób gaz jest 
dystrybuowany do mieszkańców. Chcielibyśmy, żeby ten gaz mógł być doprowadzony 
wszędzie, popieramy wszystkie wnioski mieszkańców.  
Jeżeli chodzi o dziki parking, to jest on przy drodze powiatowej, ale będziemy w tej sprawie 
apelować. Nie jest to problem tylko tego miejsca, każdy zjazd z autostrady powoduje,                         
że powstaje przy nim takie miejsce. Rondo z kolei jest administrowane przez zarządców 
autostrady. Zgłaszaliśmy akces do prowadzenia i zagospodarowania tego ronda.                              
O zarządzanie wystąpiło także Starostwo Powiatowe. Jak będzie miał więcej informacji                       
to odpowie. Ponowi pismo o przejęcie ronda. W sprawie ekranów także będziemy apelować, 
jest to pierwsze miejsce, które trafiło to niego, są takie zgłoszenia ale z innych miejsc. 
Poprosił o pismo w tej sprawie z podpisami mieszkańców.  



Radny Adam Karaszewski zaprosił do Czuchowa na sprzątanie dzielnicy z okazji 
Światowego Dnia Ziemi, dziś o godzinie 16tej.  
Zgłosił, iż mieszkańcom nie odebrano zmieszanych odpadów, w których był popiół. Jest                        
z tym problem, ponieważ zgodnie z harmonogramem popiół nie jest odbierany od kwietnia 
do października. Poprosił o wyjaśnienia.  
Odniósł się do sprawy gazyfikacji dzielnic. Powiedział, że w Czuchowie od roku toczą się 
działania w tej sprawie. Jest po rozmowie z panem Dyrektorem Podolskim z Polskiej Spółki 
Gazowej, z której wynikło, że w związku z tym, że z dzielnicy Czuchów wpłynęło dość dużo 
wniosków, będzie przygotowana dokumentacja projektowa na budowę 22 km gazociągu na 
terenie Czuchowa. Gazociąg będzie biegł na pograniczu Czuchowa i Dębieńska, w związku 
z tym zaleca, aby mieszkańcy Dębieńska zorganizowali spotkanie i złożyli wnioski.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że jeżeli chodzi o ten parking to do Generalnej Dyrekcji 
wysłał meila ze zdjęciami, jak również w sprawie topoli, które stwarzają zagrożenie. Wyśle to 
jeszcze raz w formie papierowej. Jeżeli chodzi o sprawę gazu, to 8 maja jest spotkanie                       
z mieszkańcami i zaprosimy na nie kogoś ze spółki gazowniczej po to, aby nadać większą 
rangę wszystkim indywidualnym wnioskom złożonym przez mieszkańców. W sprawie ronda 
to tak jak mówił Burmistrz, jest też tym zainteresowany Powiat. Wicestarosta Marek Profaska 
powiedział, że nie powstanie tam żadna wysoka roślinność, ponieważ jest to teren 
Generalnej Dyrekcji, to rondo ma charakter bojowy i w razie działań wojennych ma być 
przejezdne. Projekt będzie zrobiony po to, aby jakoś tam zagospodarować. Jeżeli chodzi                    
o fotowoltaikę to w dalszym ciągu czekamy na rozstrzygnięcie.  
Radny Stanisław Breza powiedział, że jeżeli chodzi o odbiór popiołu i żużla to w tym 
tygodniu odbierano śmieci zmieszane w Stanowicach i nie było żadnego problemu,                                         
z odbiorem odpadów zmieszanych jeżeli był w nich popiół. 
Jeżeli chodzi o ekrany to w Stanowicach jest ten problem na Podlesiu. Próbowaliśmy ten 
temat poruszyć, ale otrzymał informację z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, że dopiero                   
w momencie jak zakończy się proces finansowania autostrady przez Unię Europejską będzie 
można wystąpić z tym tematem.  
Mieszkaniec Dębieńska z ulicy Borowej zapytał o przekwalifikowanie działek wzdłuż ulicy 
Borowej od kościoła. Dwa tygodnie temu dowiedział się, że ten teren będzie 
przekwalifikowany albo za dwa lata albo w ogóle. Ludzie nie mogą budować na swoich 
działkach. Wszędzie wokoło domy rosną jak grzyby po deszczach i nie wie czym to jest 
podyktowane. Od siedmiu lat mieszkańcy składają wnioski do gminy i zostali bez odzewu. 
Ma nadzieję, że problem ten zostanie podjęty. Chciałby móc też coś mieszkańcom 
przekazać. Odnośnie gazu to prosi, aby dać ogłoszenie w kościele. Jest to ekologia, a gaz 
staniał. Inwestor podejmie decyzję, gdy będzie miał korzyści z tego.  
Burmistrz GiM powiedział, że pewnie jest jakaś formalna przeszkoda, żeby te tereny 
przekwalifikować. Jeżeli tu przeszkodą nie są przepisy, to te przekwalifikowania będą.  
Radny Marcin Stempniak zwrócił się z apelem, żeby przekazać informacje mieszkańcom 
dot. szczegółów programu Mieszkanie +. Wczoraj uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym 
dla mieszkańców, ale prosi o szerszą informację dziś na sesji, bądź na stronie internetowej 
czy w gazecie Kurier. 
Burmistrz GiM powiedział, że wczorajsze spotkanie to jednoznaczny sygnał, że jest duże 
zainteresowanie tym programem. Dziś mamy uchwałę, która doprecyzowuje kwestie 
związane z udziałem gminy w tym Programie. Nasza rola to jest aport w postaci gruntów. 
Naszym zadaniem jest informowanie o tym, że ten projekt jest i odsyłanie do źródeł.  
Radny Marek Szczech zaprosił do Książenic na festyn charytatywny, który odbędzie się                 
1 maja od godziny 14:30. Będziemy zbierać  tam fundusze na leczenie onkologiczne ucznia 
szkoły podstawowej w Książenicach.  
Radny Adam Karaszewski zapytał czy radna Izabela Rajca wie coś na temat ewentualnych 
prac nt. ustawy, która miałaby w przyszłości zakazywać nauczycielom przystępowania                     
do strajku.  
Radna Izabela Rajca odpowiedział, że nic jej na ten temat nie wiadomo.  
 
 



Wiceprzewodniczący RM poinformował, że otrzymano zaproszenie od Społeczności 
Przedszkola Nr 1 „Promyczek” w Leszczynach na uroczystości związane z Jubileuszem                 
90-lecia Przedszkola w dniu 17 maja 2019 r. Szczegóły w Biurze Rady. 
Zwolniło się miejsce na szkolenie radnych, chodzi tu głównie o Komisję Rewizyjną. Szkolenie 
odbywa się 29 kwietnia od godz. 10 do 15. Szczegóły w Biurze Rady.  
Przypominał, że do 30 kwietnia br. należy złożyć oświadczenie majątkowe w dwóch 
egzemplarzach wraz z kopią zeznana podatkowego, w oświadczeniu należy wykazać stan 
na dzień 31 grudnia 2018 roku.  
Kolejna sesja zgodnie z harmonogramem odbędzie się 31 maja br. 
 
Ad. 11  
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim  za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  
 
       (-) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

      Leszek Salamon     

 
 


