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Protokół  Nr XXXVI/09

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 24 kwietnia 2009 r., 

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska  dokonał otwarcia XXXVI 
sesji  V  kadencji  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach.  Następnie  powitał 
wszystkich  Radnych,  Sołtysów,  Przewodniczących  Rad  i  Zarządów  Dzielnic, 
Burmistrza,  Zastępców Burmistrza,  pracowników Urzędu (listy obecności  stanowią 
załącznik do protokołu). 

Ustawowy skład Rady liczy 21 Radnych. W sesji udział wzięło 21 Radnych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Marek  Profaska stwierdził  na  podstawie  listy 
obecności  (załącznik  do  protokołu),  że  w  sesji  bierze  udział  wymagana  liczba 
Radnych stanowiąca quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący  w  związku  z  wnioskiem  Komisji Prawa,  Porządku  Publicznego 
i Współpracy z Samorządami prosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
w  sprawie  rozpatrzenie  skargi  na  Burmistrza  Gminy  i  Miasta,  w  związku 
z wycofaniem skargi przez skarżącą.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

Na  wniosek  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Gruntami oraz radnych M. Profaska i  B. Strzody – Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektów  uchwał 
w sprawie:    

1) zmiany  Uchwały  Nr  III/35/06  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  20  grudnia  2006  r.   w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Prawa, 
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, z późniejszymi zmianami 
- wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”

2) zmiany  Uchwały  Nr  III/36/06  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z dnia   20 grudnia 2006 r.  w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony 
Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami, 
z późniejszymi zmianami - wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 
20 Radnych.

Radny  Bernard  Strzoda w  imieniu  Klubu  Radnych  „Ruch  Rozwoju  Gminy 
i  Autonomii  Śląska”  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  sesji  projektu 
uchwały Rady w formie oświadczenia  w sprawie organizacji ruchu na czas budowy 
obiektu  WD–495,  objazd  DW  924  (budowa  autostrady  A 1  na  odcinku  Bełk  – 
Świerklany - wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
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Przewodniczący poinformował również o wprowadzeniu autopoprawek w projektach 
uchwał :
− zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej, 
− zmian w uchwale budżetowej,

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji RM w dniu 27.03.2009 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej  

i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji  Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja nt. bieżącej korespondencji.
7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny za rok 2007 oraz przedstawienie opinii RIO w temacie 
sprawozdania.

8. Przedstawienie Uchwały Komisji  Rewizyjnej  oraz Uchwały Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji.

9. Dyskusja.
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2008.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:

)1 zmiany Uchwały Nr III/35/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 20 grudnia 2006 r.  w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, 
Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami,  z  późniejszymi 
zmianami,

)2 zmiany Uchwały Nr III/36/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia   20 grudnia 2006 r.  w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony 
Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami, 
z późniejszymi zmianami,

)3 likwidacji Przedszkola Nr 9 w Czerwionce-Leszczynach,
)4 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXX/301/08  Rady  Miejskiej 

w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  28  listopada  2008  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice 
dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dziecko  mieszkańca 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  uczęszczające  do  Przedszkola 
Niepublicznego  „Akademia  Przedszkolaka”  w  Gliwicach  przy 
ul. Kościuszki 25,

)5 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXX/303/08  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  28  listopada  2008  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice 
dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dziecko  mieszkańca 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  uczęszczające  do  Przedszkola 
Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gliwicach przy  ul. Ossowskiego 8,
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)6 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XVII/185/07  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości 
i zasad pobierania opłaty targowej, 

)7 lokalizacji  i  regulaminu  targowisk  miejskich  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,

)8 wprowadzenia  zmian  do  Uchwały  Nr  III/12/2002  Rady  Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie  zasad 
wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu 
gminy, zmienionej uchwałą Nr VI/39/2002 z dnia 24 maja 2002 r., 

)9 zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2009 rok,
)10 zmiany uchwały dotyczącej  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.
)11 oświadczenie w sprawie organizacji ruchu na czas budowy obiektu WD–

495,  objazd  DW  924  (budowa  autostrady  A  1  na  odcinku  Bełk  – 
Świerklany. 

12.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok. 
13. Informacja  nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
14.Zgłoszenia zapytań i wniosków.
15.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16.Zakończenie.

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie wniesiono 

Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 27 marca 2009 r. został przyjęty bez uwag,  przy głosach 
16 „za” i 4 „wstrzymującym”.

Ad. 4
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Wiesław  Janiszewski  przedstawił  sprawozdanie  ze 
swojej działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 27 marca do 
23 kwietnia 2009 r.  (załącznik do protokołu).
Burmistrz  Gminy  i  Miasta poinformował,  że  uczestniczyli  w  zebraniu 
z mieszkańcami sołectwa Szczejkowice na którym  dowiedziano się, o zamknięciu 
drogi  wojewódzkiej  na  odcinku  Stanowice  –  Szczejkowice  w  związku  z  budową 
wiaduktu w rejonie Podlesia, zamiar taki nie był uzgodniony z władzami gminy, trwają 
rozmowy  w  tej  sprawie.  Ten  odcinek  jest  administrowany  przez  Zarządy  Dróg 
Powiatowych  i  Wojewódzkich,  po raz kolejny  okazuje  się,  że mnogość  zarządów 
powoduje,  że ten najbardziej  zainteresowany tj.  gmina w pewnym momencie jest 
pomijana.  Tym  bardziej,  że  na  wcześniejszym  spotkaniu  z  mieszkańcami 
przedstawiciele firmy STRABAG, mówili o zamknięciu tego odcinka ale na okres kilku 
miesięcy.  Dzisiaj  jest  mowa  o  objeździe,  który  utrudni  życie  mieszkańcom  na 
kilkanaście  miesięcy tj.  od  maja  2009 r.  do października 2010 r.   Na tę  decyzję 
mówią „nie”.  Po raz kolejny  zadeklarował  możliwość administrowania  drogami  na 
terenie  całej  gminy  tj.  drogami  powiatowymi  i  wojewódzkimi,  środki  które  są 
przeznaczane na te drogi niech trafią do budżetu gminy. 
W związku z uroczystym otwarciem ścieżki edukacyjnej w Przegędzy, podziękował 
wszystkim   którzy  zaangażowali  się  tej  sprawie,  szczególnie  pomysłodawcy 
Radnemu Ryszardowi Jonderko.
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Poinformował,  że  zwrócono  się  do  IPN  na  temat  jego  służby  wojskowej.  Swoją 
służbę  wojskową pełnił  na  rozkaz,  na  podstawie  dyrektyw  z  1967  r.  Poszedł  do 
wojska w 1982 r. zaraz po ukończeniu studiów. Wszystkich tych,  którzy nie znają 
przepisów  związanych  z  odbyciem  służby  wojskowej  odsyła  do  przepisów.  Jako 
kandydat  na   burmistrza,  zadał  sobie  pytanie,  czy  tym  burmistrzem  może  być, 
prześwietlił swój życiorys i powiedział „tak”. Każdy ma swój życiorys i za taki życiorys 
powinien w jakiś sposób odpowiadać. Myśli, że w IPN przy jego nazwisku, bo jest 
dziś czy tego ktoś chce,  czy nie osobą publiczną,  znajdą się zapisy,  jaki  to jego 
służba wojskowa ma związek z kontrwywiadem.
Przewodniczący Rady  – w związku z tym,  że może nastąpić  odcięcie  sołectwa 
Szczejkowice  od  reszty  gminy,  zaproszono  przedstawicieli  Zarządy  Dróg 
Wojewódzkich,  przybyli  również  przedstawiciele  firmy  STRABAG.  Prosił 
o przedstawienie innych możliwości dojazdu do Szczejkowic.  
Radny Andrzej  Jarmundowicz  zwrócił  się  do  Burmistrza  z  pytaniem dot.  logo 
gminy – jak wygląda i jaki jest jego koszt. 
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza  poinformował, że w ramach projektu promocji 
inwestycji gminy, ogłoszono otwarty konkurs na logo oraz hasło reklamowe gminy. 
Głównie zależy aby w konkursie wzięli udział mieszkańcy gminy, aby było to mniej 
profesjonalne a bardziej emocjonalne.
Przewodniczący poprosił gości o przedstawienie informacji dot. ograniczenia ruchu 
na  czas  budowy  obiektu  WD–495,  objazd  DW  924  (budowa autostrady  A 1  na 
odcinku Bełk – Świerklany). 
Łukasz  Syguda  przedstawiciel  firmy  STRABAG poinformował,  że  zgodnie 
z projektem budowlanym autostrady A 1, miejsce przecięcia powoduje wyłączenie 
z  działalności  odcinka  ok  1  km  drogi  924.  W  projekcie  budowlanym  w  miejscu 
połączenia  znajdują  się  3  przepusty,  jeden  z  przepustów  jest  przepustem 
monolitycznym, czyli jego powierzchnia to jest  20 x 10 m i znajduje się on w miejscu 
połączenia  istniejącej  drogi  z  nowo  budowaną.  W celu  bezpiecznego,  zgodnego 
z przepisami oraz fachowego wykonania tego połączeniowa ważne jest zamknięcie 
tego  odcinka,  gdyż  wprowadzenie  podziału  tych  prac  jest  bardzo  trudne  do 
wykonania.  Struktura ruchu objazdem została podzielona na samochody osobowe 
i ciężarowe. Na drogę 924 zostanie skierowany tylko ruch samochodów osobowych, 
samochody  ciężarowe  zostaną  skierowane  na  drogi  wojewódzkie  na  terenie  Żor 
i Rybnika. 
Przewodniczący pytał  jaki  jest  planowany czas objazdu i  czy wzięto pod uwagę 
możliwość utworzenia tzw. „bajpasu”. 
Łukasz Syguda przedstawiciel firmy STRABAG poinformował, że czas objazdu na 
razie jest planowany do końca roku, natomiast  bajpas jest bardzo trudny technicznie 
do wykonania w tym miejscu. 
Radny Grzegorz Płonka stwierdził,  że nie zgadza się  się z tymi wyjaśnieniami, 
wzięto pod uwagę tylko aspekt ekonomiczny a nie społeczny.   Czy zagwarantuje się, 
że samochody ciężarowe na pewno tam nie pojadą; samochody ciężarowe łamią 
nagminnie  przepisy,  skrzyżowanie  w  Bełku  zostanie  całkowicie  zakorkowane, 
kierowcy jadący od strony Czerwionki i Palowic będą po 50 min. stać aby włączyć się 
do ruchu. Należy poszukać innej alternatywy  dla tego objazdu.
Łukasz  Syguda  przedstawiciel  firmy STRABAG poinformował,  że  prowadzono 
pomiary przed wprowadzeniem objazdu, ich wyniki pozwolą określić jak to wpłynęło 
na natężenie ruchu.
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Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza zwrócił  uwagę,  że  przedstawiciele  firmy 
STRABAG  nie  są  stroną,  gdyż  reprezentują  wykonawcę  i  jego  interesy.  Pytania 
należy skierować do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Dariusz  Zabrowarny  ZDW  poinformował,  że  droga  wojewódzka  924  zostanie 
zamknięta  i to jest fakt, jest poprowadzony objazd drogami lokalnymi, powiatowymi.
Burmistrz  G  i  M stwierdził,  że   gdyby  pojawiły  się  tu  osoby  z  ZDW,  które 
uczestniczyły w opiniowaniu budowy ronda w Stanowicach, to powiedziałyby jaka 
była przyczyna, żeby to rondo powstało. Dziś wiadomo, że po wybudowaniu ronda 
nie ma żadnej ofiary śmiertelnej, czyli cel został osiągnięty.  Zwrócił uwagę, że na 
opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich dot.  przejścia dla pieszych w rejonie kościoła 
w Bełku czeka kilka miesięcy, natomiast decyzję o objeździe wydaje się na podstawie 
krótkiej korespondencji, nie zachowując do końca wszystkich zasad, które powinny 
obwiązywać. Jeżeli ktoś podjął decyzję korzystną dla firmy STRABAG, to jest pytanie 
gdzie jest interes mieszkańców, ich bezpieczeństwo, gdzie są ewentualne skutki.  
Jeżeli wydaje się, że przez pryzmat Katowic nie ma problemu, to  prosi aby mierzyć 
ruch, kiedy jest jego największe natężenie. Wszyscy są w różny sposób uczestnikami 
tego ruchu,  a sam codziennie wyjeżdża od ul.  Wolności  na ul.  Główną w  Bełku 
i  widzi  jakie  jest  tam  natężenie  ruchu.   Doskonale  rozumie  firmę  STRABAG, 
kierowanie  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich   pisma  do  STRABAGY aby tu  się 
wytłumaczyli  jest bezsensowne, nie ma tu równoznacznego poziomu decyzyjnego, 
gdyż  STRABAG  jest  wykonawcą  i  w  tym  momencie  pomniejsza  swoje  koszty 
budowy.
Dariusz  Zabrowarny  ZDW  poinformował,  że  ZDW  wydał  pozytywną  opinię  dot. 
objazdu na drogach wojewódzkich, opinię o drogach powiatowych powinien wydać 
Starosta poprzez Zarząd Dróg Powiatowych  i tam należy się zwrócić.
Przewodniczący pytał czy musi być kilka ofiar śmiertelnych w Bełku aby ten objazd 
nie miał miejsca.
Jan   Tokarz  Członek  Zarządu   Powiatu –  przedstawił  informację  nt.  udziału 
i stanowiska Starosty w tej sprawie.
Projekt  organizacji  ruchu  musi  przygotować  realizator  inwestycji,  w  lutym  br. 
przedstawiciele firmy STRABAG zgłosili się do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą 
o zaopiniowanie przedstawionego projektu. Pracownicy ZDP w sposób szczegółowy 
przeanalizowali  ten  projekt,  w  wyniku  czego  24  lutego  br.  przesłano  do  firmy 
STRABAG opinię, w której zgłosili bardzo wiele uwag i od tej pory nic w tym temacie 
się nie działo. Dopiero wczoraj ZDP został poinformowany o tym, że w poniedziałek 
ma być odbiór ustawionych  znaków, w wyniku czego pracownicy ZDP zadzwonili do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich z zapytaniem czy jest uzgodniony projekt organizacji 
ruchu, wtedy dowiedziano się, że ten projekt jest zatwierdzony. Z tego wynik, że albo 
ZDW w ogóle  nie  otrzymał  opinii  z  ZDP od firmy STRABAG,  albo nie  wziął  pod 
uwagę  wytycznych  zgłaszanych przez  Powiat.  Zarząd  Powiatu  został  całkowicie 
w  tym  temacie  pominięty,  nie  został  nawet  poinformowany  o  fakcie  uzgodnienia 
projektu.
Radny  Albin  Szweda  uczestniczył  w  zebraniu  w  Szczejkowicach 
z  przedstawicielem  firmy  STRABAG  p.  Bogdanem  Lisem,  który  przedstawił 
informację,  że  na  czas  ok.  1  m-ca  trzeba  będzie  wyłączyć  ul.  Gliwicką  z  ruchu. 
Po zastanowieniu się nad tym mieszkańcy stwierdzili, że można przeżyć 1 miesiąc, 
natomiast teraz dowiedzieli się, że to  nie 1 miesiąc a 18 miesięcy. Nie wyobraża 
sobie tyle samochodów, które będą się przemieszczać wąską drogą. Wydaje się, że 
zabrakło  dobrej  woli,  jest  laikiem w tych  sprawach ale  tam jest  tyle  miejsca,  że 
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można bajpas wykonać. Całkowite zamknięcie jest nie do pomyślenia, ktoś poszedł 
na  łatwiznę,  prosił  aby  jeszcze  raz  przyjrzeć  się  temu  i  zmienić  objazd 
a najlepszym wyjściem będzie wykonanie tam bajpasu.
Łukasz Syguda  wyjaśnił,  że w grę wchodziłyby dwa bajpasy – na początku i  na 
końcu drogi. W miejscu połączenia tego bajpasu ze starą drogą, przekroczyliby teren 
autostrady,  poza  obszar  objęty  projektem,  weszliby  na  obszar  prywatny  i  obszar 
Lasów Państwowych z tym wiąże się wycinka wielu drzew, które są pod ochroną. 
Na wycinkę drzew nie otrzymają pozwolenia. 
Piotr Łuc Dyrektor ZD i SK stwierdził, że na drogach powiatowych nie ma zakazu 
ruchu samochodów ciężarowych. Nawet jeżeli zakaz zostanie  wprowadzony to musi 
tam być wyjątek – komunikacja  zbiorowa, służby komunalne i  dojazd do posesji, 
w takiej sytuacji wyegzekwowanie tego zakazu od kierującego pojazdem ciężarowym 
jest  trudne,  jeżeli  nie  nierealne.  Skrzyżowania  w  Bełku,  Palowicach  czy 
Szczejkowicach, jeżeli dojdzie tam do ruchu ciężarowego, a jest o tym przekonany, 
to na ich obszarze przepustowość będzie żadna i  dokonywanie tam jakichkolwiek 
manewrów będzie trudne, jeżeli nie niemożliwe. 
Burmistrz  G  i  M poinformował,  że  w  poniedziałek  o  godz.  12.00  spotyka  się 
z Wojewodą i Marszałkiem i będzie tam wszystkie argumenty kład na szalę walki 
o bajpas. Dzisiaj gdyby dalej szukać argumentów przeciwko objazdowi  to brakłoby 
czasu. Dlatego stwierdził, że większość radnych zgodzi się na to, że są określone 
organy, które będą działać. Wyraził nadzieję, że w poniedziałek jakieś uzgodnienia 
zapadną.
Przewodniczący stwierdził, że są pełne informacje w tym temacie, Rada podejmie 
stosowne oświadczenie a P. Burmistrz stosowne działania,  aby mieszkańcy mogli 
dojechać do miejsca zamieszkania i aby było to jak najmniej uciążliwe.
Ryszard  Bluszcz  Sołtys  soł.  Szczejkowice podziękował  za  zajęcie  się   tym 
tematem    i przedstawienie go, bo szanowni radni ani nikt inny nie był wprowadzony 
w  temat.  Sprawa  wypłynęła  na  Zebraniu  Wiejskim  w  Szczejkowicach.  Zapytał 
przedstawiciela  firmy  STRABAG  co  zmieniło  się  od  października  2008  r.,  kiedy 
przedstawiciel firmy twierdził, że w lipcu, sierpniu lub wrześniu 2009 r. jest planowana 
przebudowa ulicy Gliwickiej i będzie objazd przez Palowice  na okres ok. 30 dni. 
Łukasz Syguda wyjaśnił, że nie był obecny na tym zebraniu.
Jan Tokarz dodał, że z przedstawionych informacji jasno wynika, że udział Starosty 
był żaden. Następnie odczytał stanowisko Starosty w tej sprawie wyrażone w piśmie 
do Marszałka Województwa Śląskiego w którym zwraca się  o podjęcie działań  aby 
na czas budowy obiektu WD-495 wykonać drogi technologiczne i nimi poprowadzić 
objazd. 
 
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1)  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz, poinformował, 
iż  Komisja  odbyła posiedzenia  31  marca,  23  kwietnia  br.   31  marca   omawiano 
sprawozdanie   z  wykonania  budżetu  gminy  za  2008  r.  Komisja  sformułowała 
a  następnie  podjęła  uchwałę  w sprawie  wniosku  o udzielenie  absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2008 rok oraz opinię Komisji 
Rewizyjnej  Rady  Miejskiej   w  Czerwionce  -  Leszczynach  o  wykonaniu  budżetu 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka  -  Leszczyny  za  2008  rok.,  zobowiązano  również 
Przewodniczącego  do   przekazania  tych  dokumentów  Przewodniczącemu  Rady 
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w celu przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.   23 kwietnia zapoznano się 
z opinią RIO w sprawie uchwały Komisji  oraz upoważniono Przewodniczącego do 
przedstawiania uchwały Komisji  i  opinii  RIO na dzisiejszej  sesji.  Ustalono również 
skład komisji kontrolnej dla przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Publicznej.

2)   Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący 
radny Marek Paluch,  poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 kwietnia 
br. Omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Szczegółowo zajęto się tematem 
dot. opłat targowych oraz problemem handlujących poza terenem targowiska.

3)   Komisja  Zdrowia  i  Sportu  – Przewodniczący   radny  Arkadiusz Adamczyk 
poinformował,  że  posiedzenie  odbyło  się  20  kwietnia  br.   Członkowie  Komisja 
zapoznali  się  ze  sprawdzaniem  z  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w  2008  r.,  które  zaopiniowano  pozytywnie.   Zwrócono  się  o  rozeznanie  wśród 
dyrektorów  przedszkoli,  czy  jest  potrzeba  utworzenia  w  naszej  gminie  żłobka. 
Zaakceptowano projekt uchwały o finansowaniu sportu kwalifikowanego na terenie 
gminy, zwrócono się o przygotowanie tego projektu na sesję majową. Ustalono skład 
podkomisji, która dokona objazdy obiektów klubów sportowych.

4)  Komisja Oświaty i Kultury –  Przewodniczący radny Robert  Kowol 
poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  23  kwietnia  br.  Zapoznano  się 
z  branżowymi  projektami  uchwał,  które  zaopiniowano  pozytywnie.  Przyjęto 
informacje  na  temat  naboru  dzieci  do  placówek  przedszkolnych.  Zapoznano  się 
z  harmonogramem  uroczystości  i  imprez  majowych.  Zgłoszono  wnioski 
o  przygotowanie  regulaminu  wynagradzania  pracowników  niepedagogicznych 
placówek oświatowych, oraz przeprowadzenie przeglądu placów zabaw pod kątem 
bezpieczeństwa i oznakowania. 

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
radny Grzegorz Płonka poinformował, że Komisja odbył dwa posiedzenia.
3 kwietnia br.  wspólnie z Komisją Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, 
Komisja  odbyła  posiedzenie  wyjazdowe  na  terenie  Koksowni  „Dębieńsko”,  gdzie 
zapoznano się z sytuacją Koksowni przedstawioną przez Kierownika Koksowni Pana 
Zygmunta  Neumana,  który  uspokoił,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  żadnych 
potwierdzonych informacji związanych z likwidacją i zamknięciem Koksowni. 
20  kwietnia  br.  Komisja  omówiła  projekt  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr 
XVII/185/07  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  19  grudnia  2007  r. 
w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej (w związku z wątpliwościami 
co  do  proponowanych  zmian  w  wysokości  oraz  zasad  poboru  opłaty  targowej 
Komisja nie zajęła  stanowiska, zostawiając sprawę do analizy na Komisję Prawa) 
oraz  projektami  w sprawie lokalizacji  i  regulaminu targowisk  miejskich  na  terenie 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  i  wprowadzenia  zmian  do  Uchwały 
Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 marca 2002 r. 
w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego 
zasobu gminy,  zmienionej  Uchwałą  Nr  VI/39/2002  z  dnia  24  maja  2002  r.,  które 
zaopiniowano pozytywnie.
Zapoznano  się  z  informacją  Dyrektor  ZGM przedstawił  informację  nt.  stanu 
budynków   i  mieszkań  socjalnych  –  w  ostatnim  tygodniu  miały  miejsce  kontrole 
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Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  tym  zakresie  i  w  zasadzie  poza  drobnymi 
zaleceniami  w Czerwionce-Leszczynach stan tych budynków nie budzi zastrzeżeń.
Omówiono sprawę podłączeń do kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Leszczyny Stare.
Prezes PW i K  poinformował, że przygotowanych do podłączenia jest 380 posesji, 
do dziś przyłączono 250 posesji, pozostało 130 do podłączenia.
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  poinformował,  że  w  związku  z  otrzymaniem 
dofinansowania  na  to  zadanie  należy  się  wykazać  uzyskanym  efektem 
ekologicznym,  aby  to  spełnić  dopuszczalne  jest  10%  odstępstwo  od  pełnego 
podłączenia posesji, w tej chwili to jest 15%. Do uzyskania tego wskaźnika należy 
podłączyć jeszcze ok. 74 budynki.
Komisja  podjęła  wniosek  aby  Straż  Miejska  wspólnie  z  Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i  Kanalizacji  podjęli  niezwłoczne działania  w ramach porządkowania 
gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie  Leszczyn  Starych,  w  celu  osiągnięcia 
poziomu co najmniej 90% podłączeń posesji do kanalizacji.
Komisja  będzie  monitorować  na  kolejnych  posiedzeniach  jak  postępuje  proces 
podłączeń.
W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z pismami:
Zarządu  Wspólnoty  Mieszkaniowej  ul.  3  Maja  2,  pismem  Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. W Katowicach, odpowiedź na wniosek Komisji 
dot.  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych.
Uzyskano  informację  o  planowanym,  w  związku  z  budową autostrady,  objazdem 
wyłączającym na 1,5 roku  drogę przez Szczejkowice, a prowadzącym wąską drogą 
powiatową z zakończeniem na i tak już trudno przejezdnym skrzyżowaniu w Bełku.

6)   Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś  poinformował, że Komisja między 
sesjami odbyła dwa posiedzenia 6 i 21 kwietnia br.
Na  posiedzeniu  6  kwietnia głównym  tematem  było  omawianie  propozycji  zmian 
w statutach jednostek pomocniczych.
Członkowie Komisji przyjęli propozycje zmian w statutach jednostek pomocniczych 
gminy  z  uwzględnieniem  poprawek  zgłaszanych  na  Komisji  Statutowej,  Komisji 
Prawa oraz wynikających z analizy statutów przez Wydział Prawny. 
Ustalono,  że treść poprawionych statutów zostanie przekazana do konsultacja na 
zebrania mieszkańców, które odbędą się do końca maja br. 
21 kwietnia  Komisja w porządku posiedzenia miała m. in.  rozpatrzenie skargi  na 
Burmistrza,  jednak  z  uwagi  na  to,  że  skarżąca  wycofała  skargę,  składając  w tej 
sprawie oświadczenie na piśmie, Komisja nie rozpatrywała sprawy.
Podjęto  wniosek  o  zwrócenie  się  do  Rady  o  wycofanie  z  porządku  obrad  sesji, 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta.
Następnie zapoznano się z pozostałymi projektami  uchwał  na dzisiejszą sesję.
Szeroką  dyskusje  wzbudził  projekt  uchwały  zmieniający  Uchwałę  Nr  XVII/185/07 
Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  19  grudnia  2007  r.  w  sprawie 
wysokości i zasad pobierania opłaty targowej.
W tym zakresie pojęto dwa wnioski:
5 głosami „za”, 1 „przeciw” przyjęto projekt uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza 
o wzroście opłaty do 20 zł.
„Jednogłośnie” zwrócono się do Burmistrza o wprowadzenie opłaty za bezumowne 
handlowanie na gruntach komunalnych. 
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Zapoznano się z informacją mieszkańca Czerwionki dot. braku interwencji ze strony 
Policji,  mimo  zgłoszeń.  Chodzi  tu  między  innymi  o  problem  przeładowanych 
samochodów ciężarowych przewożących kamień, który zsypuje się na chodniki co 
wielokrotnie już stwarzało bardzo niebezpieczne sytuacje dla pieszych. 
Omówiono sprawę  proponowanego  objazdu,  w  związku z  budową autostrady na 
odcinku  Bełk  –  Świerklany  -  planowanym  wyłączeniu  z  ruchu  drogi  przez 
Szczejkowice i skierowaniu ruchu na skrzyżowanie w Bełku.
Zwrócono  się  o  zaproszenie  na  obrady  sesji  przedstawicieli  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich, w celu udzielenia wyjaśnień w tej sprawie. 
 
7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że 
Komisja  odbyła  posiedzenie  dnia  21  kwietnia  2009  r.  na  którym  została 
przedstawiona  informacja  dotycząca  prawnych  ograniczeń  stosowania  środków 
chemicznych  i  oprysków  w  aspekcie  ochrony  pszczół.  Aktami  wykonawczymi 
określającymi zasady klasyfikacji środków ochrony roślin w zakresie toksyczności dla 
pszczół są Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003 r. oraz z  29.10.2003 r. 
w  sprawie  kryteriów  i  sposobu  klasyfikacji  substancji  i  preparatów  chemicznych. 
Rolnicy stosujący takie środki przechodzą co pięć lat odpowiednie szkolenie i pod 
tym kątem podlegają kontroli ze strony Inspektora Ochrony Roślin. 
Na  posiedzeniu  Komisji  przedstawiono  pozytywną  opinię,  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej, o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi G i M za 2008 rok.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi G i M za 2008 r. 
W sprawach bieżących poruszano m. in. kwestie:
zaśmiecenia  resztkami  papy  terenu  boiska  w  Przegędzy,  wywozu  przez 
mieszkańców śmieci do lasu w szczególności przy trasie Książenice-Szczygłowice.
Pozytywnie zaopiniowano prośbę Dyrektora Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, 
aby  z  wierzby  białej  znajdującej  się  na  terenie  szkoły  zrobić  pomnik  przyrody 
ożywionej.  Zwrócono  się  do  Wydziału  Geodezji  i  Rolnictwa  o  przygotowanie  na 
kolejne  posiedzenie  komisji  informacji  dotyczącej  planów  łowieckich  na  ten  rok 
a także informacji o ilości odstrzelonej zwierzyny w roku ubiegłym,
Podjęto następujące wnioski:
wystąpić do kolei  państwowych o podjęcie działań w celu odwodnienia terenu po 
rozbiórce  stacji  kolejowej  w  Palowicach  oraz  przygotować  projekt  uchwały 
zmieniający uchwałę o składzie osobowym  Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz 
poinformował,  że posiedzenie Komisji  odbyło się 23 kwietnia br.   Na posiedzeniu 
omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 r. Ustalono,iż 
nie  nastąpiło  przekroczenie  limitu  wydatków,  Burmistrz  nie  przekroczył  zakresu 
upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet,  działał  w granicach 
upoważnień  zawartych  w  uchwale  budżetowej,  nie  nastąpiło  naruszenie  zasad 
udzielania dotacji z budżetu, wobec powyższego Komisja pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.
Omówiono projekt uchwał w sprawie zmian w budżecie. Zapoznano się również  ze 
zmianami w projekcie w stosunku do materiału  otrzymanego z zawiadomieniem na 
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sesję.  Przewodniczący  Komisji  prosił  Skarbnika  G  i  M  Zbigniewa  Wojtyło 
o przedstawienie tych zmian.
Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  G  i  M szczegółowo  przedstawił  wykaz  zmian 
w  projekcie, które wynikły w związku ze złożeniem przez Wydział Edukacji, Wydział 
Inwestycji, Zarząd Dróg i Służby Komunalne oraz jednostki oświatowe dodatkowych 
wniosków o dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały.

9)  Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący 
radny Bernard Strzoda  poinformował,  że na posiedzeniu w dniu  23 kwietnia br. 
członkowie  Klubu  omówili  materiały  dot.  dzisiejszej  sesji  Rady.  Podjęto  wniosek 
o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. Pozytywnie zaopiniowano 
projekt w sprawie opłaty targowej z autopoprawką Burmistrza. Skierowano do Rady 
wniosek o ujęcie w porządku obrad sesji oświadczenia w sprawie organizacji ruchu 
na  czas  budowy  obiektu  WD–495,  objazd  DW  924  (budowa  autostrady  A 1  na 
odcinku  Bełk  –  Świerklany. Zajęto  się  również  sprawą  finansowania  sportu 
kwalifikowanego, zwrócono się o przygotowanie w tym zakresie projektu uchwały na 
następną sesję.

10)   Klub Radnych „P i  S  i  Wspólnota Samorządowa” –  Przewodniczącego 
radny  Adam  Kapias  poinformował,  że  członkowie  Klubu  na  spotkaniu  w  dniu 
20 kwietnia br.  zapoznali się z materiałami na dzisiejszą sesję Rady. 

Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :

− pismo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A. w Katowicach 
dot. informacji o działalności Spółki,

− pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach 
zawierające  stanowisko  Państwowej  Komisji  Wyborczej  w  sprawie 
jednoczesnego  przeprowadzania  referendum  lokalnego  lub  wyborów 
uzupełniających   do  rady  gminy  wraz  z  wyborami  do  Parlamentu 
Europejskiej,

−− pismo  Pana  Krzysztofa  Smyczka  kierowane  do  Burmistrza  G  i  M,  do 
wiadomości  Przewodniczącego  Rady,  dot.  wniosku  ZPM  „Łukosz” 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta, 

− pismo  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  dot.  spraw  organizacyjnych 
związanych z przygotowania materiałów o które zwracają się radni,

− uchwała  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w  sprawie  zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej,

− pismo Burmistrza  G i  M przekazujące uchwałę RIO w sprawie  opinii  o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r.,

−− pismo Burmistrza G i M o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał :
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Ad. 7
Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
i Miasta za 2008 rok. 
Stwierdził,  że  potrzeby  mieszkańców  oraz  własne  spostrzeżenia  są  większe  niż 
możliwości gminy. Każdorazowo przymiarka do budżetu to jest dylemat – co zrobić, 
jak zrobić i czy wykona się to dobrze. Wskaźnikiem dzisiejszej dyskusji  są organy 
które  go  kontrolują  –  wewnętrzne  czyli  Komisja  Rewizyjna  Rady  i  zewnętrzne  tj. 
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Budżet 2008 r. był najlepszym budżetem od 13 lat. Budżet 2008 r. i jego wykonanie 
daje  zielone  światło  do  tego  aby  ta  gmina  mogła  się  rozwijać,  pozwala  na 
inwestowanie  własnych  środków  finansowych  i  wspieranie  tych  środków  przez 
pieniądze zewnętrzne.     
Zadziałał  tu  mechanizm  związany  z  osiągnięciem  pewnego  poziomu  dochodów 
i wydatków, które zostały zrealizowane. Deficytu budżetowego w 2008 roku nie było, 
można  było  nawet  zrezygnować  pod  koniec  roku  z  kolejnej  transzy  kredytu, 
ponieważ dochody własne były wystarczające, udało się zejść z zadłużeniem. Należy 
zastanowić się nad tym czy dobre wyniki roku 2008, uda się przełożyć na rok 2009 
i 2010, dlatego że nie do końca, to o robimy zależy od nas. Dzisiaj naczelny hasłem 
jest  kryzys  i  jego skutki  dzisiaj  nie jesteśmy w stanie określić.  Przed prezentacją 
prosił radnych o udzielenie absolutorium.
Następnie  Burmistrz  przedstawił  prezentację  multimedialną  sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 rok.  

Ad. 8 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej Antoni  Bluszcz odczytał  Uchwałę  Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 marca 2009 roku 
w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  za  2008 rok  oraz  opinię  Komisji  o  wykonaniu  budżetu  za 
2008 rok.
Następnie  przedstawił  Uchwałę  Nr  4100/IV/34/2009  z  dnia  7  kwietnia  2009  roku 
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach. 

Ad. 9
Przewodniczący stwierdził, że po wnikliwej analizie tego co zostało zrealizowane, 
chciałby życzyć Burmistrzowi jak i  radnym,  aby taki  budżet  był  powtarzalny i  aby 
dalej to co zaplanowano było zrealizowane. 
Radny  Bernard  Strzoda zwrócił  uwagę,  że  łatwo  mówi  się  o  budżecie,  który 
zrealizował  wszystkie  zamierzone  zadania  i  spowodował  znaczne  zmniejszenie 
zadłużenia  gminy.  Stwierdził,  że  w  budżecie  2008  r.  można  zauważyć  zmianę 
trendów, związanych z finansowaniem inwestycji.  Finansowanie to odbywa się ze 
znacznym  udziałem  środków  zewnętrznych,  wykorzystując  różnego  rodzaju 
fundusze. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza i radnych aby trendy te utrzymywać 
i coraz bardziej starać się i pozyskiwać środki zewnętrzne.
Radny  Andrzej  Jarmundowicz   zwrócił  uwagę,  że  rok  2000  i  2001  też  był 
zamknięty  nadwyżką,  2000  r.  -  ponad  66  tys.  zł.,  2001  r.  -  ponad  426  tys.  zł., 
w porównaniu z nadwyżką w 2008 r. - ponad 3 mln. zł., to jest ona ogromna. Patrząc 
na  kwotę  ponad  800  tys.  zł.   środków  zewnętrznych  z  Unii  Europejskiej,  to 
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przeliczając  to  przez  liczbę  mieszkańców  w  2008  r.  tj.  41.038  osób,  to  na 
1 mieszkańca przypada 20 zł. Porównując z podobnymi gminami, to jesteśmy w tyle. 
Mówimy o 2008 r.,  w 2006 r.  gmina dostała certyfikat  za wykorzystanie  środków 
europejskich.  Wskaźnikiem są również wydatki  majątkowe,  w 2006 r.  nakłady na 
wydatki majątkowe wynosiły 19 mln. zł., w 2008 r. ok. 8 tys. zł., był pewien moment 
wydatkowania dużych środków majątkowych, gdy powstawały duże inwestycje np. 
ocieplenie  osiedla  w  Leszczynach,  kanalizacja  Leszczyn  Starych.  Jeżeli  chodzi 
o zadłużenie, to chciałby przypomnieć  wypowiedź Burmistrza, że nie będzie się bał 
zadłużenia, jeżeli gmina ma się rozwijać. I tak to powinno być, jeżeli jest to robione 
w granicach  wskaźników,  gdy  robione  są  duże  inwestycje,  to  jest  to  zrozumiałe. 
Osobiście uważa, że jeżeli gmina ma się rozwijać, to jakieś środki zewnętrzne muszą 
być. Źródłami tych środków są kredyty, pożyczki, obligacje oraz pozyskanie środków 
zewnętrznych. W Kurierze ukazała się notatka w związku ze spotkaniem w gminie 
dot. przyjęcia programu rozwoju subregionu na lata 2007 - 2013, w którym zapisano 
zadanie  –  zmiana  funkcjonowania  hali  widowiskowej  na  centrum  edukacyjno  – 
kulturalne I etap – 2 mln euro. W związku z tym ma pytanie do Burmistrza  jakie są 
plany wykorzystania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, czy budżet 2009 r. 
jest  na  to  przygotowany.  Pożyczka  z  WFOŚ  została  umorzona  ale  czy  z  góry 
zakładano jej umorzenie – nie.
Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie działania są działaniami zamierzonymi, celowymi, 
przemyślanymi  i  działaniami  które  nakierunkowane  są  na  możliwości  pozyskania 
środków zewnętrznych. Nie ściga się z nikim, nie interesuje go to jak rozwijają się 
sąsiednie gminy, mobilizuje go to co widzi u innych, aby to co dobre zrobić u nas. 
Żeby  uzyskać  umorzenie,  trzeba  zaplanować  kolejną  inwestycję,  czyli  jak  było 
umorzenie  to  inwestycja  musiała  być  zaplanowana  i  wykonana,  tu  nie  ma 
przypadków. Cieszy to, że radny jako mieszkaniec Leszczyn zaczyna mówić, że nie 
było tak źle. Jeszcze całkiem niedawno mówiło się, że ta gmina to jest bankructwo. 
Zostając  Burmistrzem,  kiedy  miał  do  wyboru  przerwać  inwestycję,  bo  nie  było 
pieniędzy,  czy  kontynuować;  inwestor  przyszedł  i  powiedział,  że  wykonano 
82  budynki,  pozostało  do  wykonania  7  –  stwierdził,  że  zostanie  wykonanych 
89 budynków, czyli  wszystkie które zaplanowano, bo nikt nie powie, że wykonano 
82 budynki ale, że nie wykonano 7.  Nie ma przypadków, jeżeli radny retorycznie 
pyta co się robi, albo jak się ma artykuł w Kurierze do tego co powiedział, to prosił 
spojrzeć w Wieloletni Program Inwestycyjny i budżet 2009 roku – zadania pod nazwą 
targowisko i hala będą realizowane. To jest kwota ok. 3,7 mln. euro na halę i ok. 
800 tys. euro na targowisko, przy czym co jest wszystkim wiadome, podjęto decyzję 
że być może zrezygnują z 800 tys. euro, dlatego że sprzedamy teren pod targowisko, 
inwestor  wykona  to  co  chcemy  i  do  budżetu  wpłyną  środki  finansowe,  czyli 
zaoszczędzimy.  Planowanie  to  jest  cykl  i  jest  realizowane to  co  jest  możliwe do 
zrealizowania, to były decyzje również Rady, ponieważ Burmistrz może zaplanować 
ale Rada musi przegłosować. Nie ma przypadków, jest tylko i wyłącznie cierpliwość. 
Założono,  że  jednostkowy  udział  mieszkańców  w  środkach  zewnętrznych  będzie 
zdecydowanie mniejszy. Dziś wiadomo, że to co planowano w 2009 r. nie do końca 
będzie możliwe do zrealizowania. Chce być wiarygodnym, dziękuje za te pytania ale 
chciałby  aby  dano  szansę.  Chce  aby  gmina  się  rozwijała,  ostatnio  była  mowa 
o  pomniejszeniu  granic  Parku  Krajobrazowego,  po  to  aby  pokazać  tereny 
inwestycyjne, liczy na to że Wojewoda zmieni granice Parku, po to aby zjazd w Bełku 
był  terenem  inwestycyjnym.  Chce  tej  gminie  dać  możliwość  rozwoju,  chce 
zrealizować plan który sobie nakreślił, podziękował  swoim zastępcom, kierownictwu, 
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pracownikom, również radnym. Stwierdził, że nie widzi wśród swoich pracowników 
niechęci, widzi że są coraz bardziej odważni. Przychodzą ludzie i dziękują za to, że 
zostali dobrze obsłużeni, jest chęć do pracy.
Radny  Andrzej  Jarmundowicz    zwrócił  uwagę,  że  wypowiadał  się  tu  jako 
mieszkaniec, radny, zwykły obywatel, startował z Ruchu Odnowy Leszczy i w swojej 
wypowiedzi   nie  nawiązywał  do  żadnych  rozwiązań  politycznych.  Nie  jest  ważne 
w  jaki  sposób  coś  wykonamy,  ale  chodzi  o  to  aby  zrobić  to  lepiej.  Zwykły  cykl 
inwestycyjny,  jak jest szybki  to trwa 3 lata od podjęcia decyzji,  dobrze byłoby aby 
przed  inwestycją odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania – jakie będą koszty, jakie 
funkcje będzie spełniać i jaki będzie czas realizacji, który jest bardzo ważny.
Radny Antoni Bluszcz  poinformował, że  nadwyżki w  latach 2000-2001  wiązały 
się z pogorszeniem wskaźników związanych z zadłużeniem gminy, dlatego dopiero 
okres od 2004 r. można brać pod uwagę. Jako radny uchwalając budżet w grudniu 
zdawał sobie sprawe, że ten budżet to żywa tkanka nad którą pracuje się cały rok. 
Należy  reagować na to  co dzieje  się  na zewnątrz,  jego zdaniem ten budżet  jest 
dobry.

Przewodniczący przedstawił  Uchwałę Nr 4100/33/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku 
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie 
opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
Radny Andrzej Jarmundowicz zgłosił wniosek formalny o   przerwę w obradach.
Wniosek 4 głosami „za”, 12 „przeciw”, 4 „wstrzymującymi”  został odrzucony. 

Ad. 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska odczytał  projekt uchwały Rady 
Miejskiej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2008 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała  Nr  XXXVI/388/09  w  sprawie  udzielania  absolutorium  Burmistrzowi 
Gminy i Miasta za 2008 rok została podjęta przy głosach 13 „za”, 5 „przeciw” 
i 2 „wstrzymującym”.
Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Ad. 11
Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podał  pod  głosowanie  wniosek  aby  nie 
odczytywać  treści  projektów uchwał,  tylko  zgłaszać  wnioski  lub  w  przypadku ich 
braku głosować treść uchwały.

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”  - głosowało 15 Radnych. 

1)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  III/35/06  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie składu osobowego 
Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, z późniejszymi 
zmianami, uwag nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVI/389/09  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/35/06 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie składu osobowego 
Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, z późniejszymi 
zmianami, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 15 Radnych.  

2)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  III/36/06  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie składu osobowego 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarni Nieruchomościami, 
z późniejszymi zmianami, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXVI/390/09  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/06 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie składu osobowego 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarni Nieruchomościami, 
z późniejszymi zmianami, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 15 Radnych.  

3)  Do  projektu  uchwały   w  sprawie  likwidacji  Przedszkola  Nr  9  w  Czerwionce-
Leszczynach,  uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXVI/391/09  w  sprawie  likwidacji  Przedszkola  Nr  9 
w  Czerwionce-Leszczynach,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało  15 
Radnych.  

4)  Do  projektu  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XXX/301/08  Rady  Miejskiej 
w Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Gliwice  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji 
udzielanej  na  dziecko  mieszkańca  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające  do  Przedszkola  Niepublicznego  „Akademia  Przedszkolaka” 
w Gliwicach przy ul. Kościuszki 25, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXVI/392/09 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXX/301/08  Rady  Miejskiej 
w Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Gliwice  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji 
udzielanej  na  dziecko  mieszkańca  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające  do  Przedszkola  Niepublicznego  „Akademia  Przedszkolaka” 
w Gliwicach przy ul. Kościuszki 25,  została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 15 
Radnych.  

5)  Do  projektu  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XXX/303/08  Rady  Miejskiej 
w Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Gliwice  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji 
udzielanej  na  dziecko  mieszkańca  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „ Chatka Puchatka” w Gliwicach przy 
ul. Ossowskiego 8, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXVI/393/09 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXX/303/08  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia  z Miastem Gliwice dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji 
udzielanej  na  dziecko  mieszkańca  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
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uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „ Chatka Puchatka” w Gliwicach przy 
ul. Ossowskiego 8, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 16 Radnych.  

6)  Do  projektu  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XVII/185/07  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  19  grudnia  2007  r.  w  sprawie  wysokości  i  zasad 
pobierania opłaty targowej, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXVI/394/09 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XVII/185/07  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  19  grudnia  2007  r.  w  sprawie  wysokości  i  zasad 
pobierania opłaty targowej, została przyjęta 17 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.  

7)  Do projektu uchwały w sprawie lokalizacji  i  regulaminu targowisk miejskich na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXVI/395/09 w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na 
terenie  Gminy i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny ,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  – 
głosowało 18 Radnych.  

8) Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/12/2002 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zasad 
wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy, 
zmienionej uchwałą Nr VI/39/2002 z dnia 24 maja 2002 r., uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXVI/396/09 w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do  Uchwały 
Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 marca 2002 r. 
w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego 
zasobu gminy, zmienionej uchwałą Nr VI/39/2002 z dnia 24 maja 2002 r.,  została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.  

9)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok,uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXVI/397/09 w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  2009  rok,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  – 
głosowało 18 Radnych.  

10) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na 
zawarcie  porozumienia  z  Komendą  Wojewódzką  Policji  w  Katowicach,  uwag  nie 
zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXVI/398/09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia  z  Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach,  została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.  

11)  Przewodniczący odczytał  treść  projektu  Oświadczenia  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji ruchu 
na  czas  budowy  obiektu  WD-495,  objazd  DW  924  (budowa  autostrady  A  1  na 
odcinku Bełk – Świerklany), uwag nie zgłoszono. 
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Oświadczenia Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
w  sprawie  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  obiektu  WD-495,  objazd  DW  924 
(budowa  autostrady  A  1  na  odcinku  Bełk  –  Świerklany),  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.  

Ad. 12
Celina  Cymorek Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-
Leszczynach przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2008. Radni 
otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej.
Uwag do treści sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 13
Komendant  Straży Miejskiej  przekazał  radnym w formie  pisemnej  informacji  nt. 
działalności Straży Miejskiej, do której nie wniesiono uwag.
Radny Alojzy Waniek – na poprzedniej  sesji  skierował do Komendanta wniosek, 
minął prawie miesiąc i nie ma żadnej odpowiedzi, ani realizacji. 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że po ostatniej sesji 
rozmawiał  z  przedstawicielami  ogrodów działkowych  i  zapewnili  go,  że  do  końca 
kwietnia,  to  co  radny  zgłaszał  będzie   zrealizowane,  czyli  kubły  będą  stały  na 
wyjściach z działek. Zostało tydzień aby to wykonać.

Ad. 14,15
Radny Bernard Strzoda  zwrócił się o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych 
w  Mikołowie  o  wykonanie  remontu  ul.  Publicznej  na  terenie  Miasta  Orzesza, 
w przypadku objazdy droga ta znacznie odciążyłaby ul. Wiejską.
Radny  Waldemar  Mitura  poinformował,  że  na  zapytanie  dot.  nowych  punktów 
świetlnych otrzymał  odpowiedź,  że Rada nie  zaplanowała na ten cel  w budżecie 
środków.  Jako  radny  Mitura  i  radny  Jarmundowicz  zgłosili  wniosek  do  budżetu 
2009 r., aby znalazły się punkty świetlne  w newralgicznych miejscach tzn. tam gdzie 
ich nie  ma,   a  jest  zagrożenie.  Klub „Wspólnota Samorządowa” też taki  wniosek 
składał, jak również Rada Dzielnicy Leszczyny Osiedle od kilku lat występuje w tej 
sprawie.  Budżet  został  przyjęty  większością  głosów,  radnych  jest  21,  jako  radni 
Klubu  „Wspólnoty  Samorządowej”  głosowali  przeciwko  temu budżetowi  m.  in.  ze 
względu na to, że nie zostało to zadanie ujęte. Dlatego prosi aby to wyjaśnić.
Gmina odebrała certyfikat „Gmina przyjazna środowisku”, Burmistrz na uroczystości 
powiedział,  że  prowadzimy  działalność  w  zakresie  segregacji  odpadów.  Chciałby 
wiedzieć  jaka  jest  ilość  pojemników na  te  odpady w poszczególnych  dzielnicach 
i sołectwach.
W zakresie funkcjonowania linii  194 otrzymał odpowiedź, że w najbliższym czasie 
będą uruchomione dodatkowe kursy na ul.  Broniewskiego,  jako radni  z  Leszczyn 
chcieliby wcześniej taką informację znać, aby wyrazić swoją opinię.
Przypomniał, iż zgłaszał pytanie dot. długości gminnych chodników i dróg.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza odpowiedział, że informację o ilości pojemników 
przekaże radnemu. Długość gminnych chodników i dróg będzie znana po wykonaniu 
ich inwentaryzacji. Jeżeli chodzi o linię 194 to tyle opinii ilu mieszkańców, na dziś jest 
to  7  kursów na  ul.  Broniewskiego,  skorelowanych  m.  in.  z  godzinami  mszy  św. 
Docelowo  planuje  się  aby  wszystkie  kursy  obsługiwały  ul.  Broniewskiego 
i  ul.  Czereśniową.  W  zakresie  oświetlenia  nadal  trwają  rozmowy  w  zakresie 
możliwości prawnych współpracy z firmą Vattenfall.
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Przewodniczący zgłosił pytanie dot. działalności placówek pocztowych w Dębieńsku 
i w Bełku. 
Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza poinformował,  że  odbyło  się  spotkanie 
z przedstawicielami Poczty Polskiej i nie ma niebezpieczeństwa zamknięcia punktów 
pocztowych.
Krzysztof  Kulesa Naczelnik Wydz.  GK i  L dodał,  że otrzymano również w tym 
temacie  pismo,  które  zostanie  przekazane  do  Rady  Dzielnicy  Dębieńsko  i  Rady 
Sołeckiej w Bełku.
Radny Bogdan Knopik  zwrócił  się o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu 
Komisji  Oświaty  i  Kultury  informacji  na  temat  przygotowania  gminnych  szkół 
podstawowych do rozpoczęcia nauki przez dzieci 6-letnie.
Jolanta  Szejka  Sołtys  soł.  Bełk poinformowała  o  przekazanym  folderze 
zawierającym informację o ścieżce edukacyjnej „Śladami Belka”. 

Ad. 16
Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący  „zamknął  obrady”  XXXVI  sesji 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach”.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
A. Kuśka                                          
   

Przewodniczący
  Rady Miejskiej

      dr inż. Marek Profaska
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