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

w dniu 29 marca 2019 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia VII 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).  

 

Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji 
bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 

 
Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz 
przebudowy Drogi  Wojewódzkiej nr 925 – projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie 
– głosowało 19 radnych. 
 
Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, zgodnie z otrzymaną nową 
wersją projektu. 
 
Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.  
 
Ad. 3  
Protokół z sesji z dnia 1 marca 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją na 
sali obrad. 
Protokół Nr VI/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 1 marca                    
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 1 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej 
przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy jeżeli by doszło do strajków w szkołach, czy nauczyciele 
za czas strajku mogą liczyć na wynagrodzenie? 
Burmistrz GiM odpowiedział, że  nauczyciele nie tracą żadnego przywileju poza tym,                                       
że dyrektor nie ma podstawy do tego żeby zapłacić za czas strajku.  
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenie Komisji obyło się 27 marca. 
W posiedzeniu Komisji brało udział 6 radnych co stanowi quorum. Porządek obrad oraz 
protokół z posiedzenia Komisji z dnia 27 lutego został przyjęty jednogłośnie. Radni nie 
zgłosili uwag do tematyki sesji w dniu dzisiejszym. Omówiono wyniki kontroli                               
w Przedszkolu Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 11. Protokół z kontroli 



przyjęto jednogłośnie. Członkowie Komisji ustalili skład zespołu kontrolującego sołectwo 
Bełk w miesiącu kwietniu. Zgłoszono trzech radnych: Artura Solę, Stanisława Brezę                            
i Henryka Fuchs.   
Na tym posiedzenie zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Wiceprzewodnicząca Komisji radny Grzegorz 
Wolny poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 25 marca. 
Porządek obrad dzisiejszej sesji nie zawiera uchwał branżowych z zakresu Komisji.                 
Do pozostały projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
W sprawach bieżących: 
Dyrektor Biblioteki Publicznej omówiła minione wydarzenia, które zostały przez 
bibliotekę zorganizowane tj. spotkania autorskie, lekcje biblioteczne czy 
międzynarodowy dzień ziemi. Zaprosiła na spotkanie z cyklu "Oni a idea samorządności 
na Górnym Śląsku w XX wieku", które odbyło się 27 marca br.  
Dyrektor MOK przekazała informacje nt. zajęć zorganizowanych dla dzieci                                                              
i młodzieży podczas ferii zimowych przez MOK. Były to warsztaty, pokazy, gry                        
i zabawy czy poranki filmowe. Zorganizowano także 4 wycieczki. 
Poinformowała również, że 16 marca odbył się festiwal tańca inspiracje, w którym wzięło 
udział 1300 tancerzy. Z kolei 27 kwietnia odbędzie się parada mażoretek.  
Pani Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że obecnie realizujemy dwa duże 
projekty w ramach EFS tj. rewitalizacja zameczku w Leszczynach  oraz rewitalizacja 
przy ul. Młyńskiej. Przystąpiliśmy także do projektu cyfrowa gmina, aktualnie 
prowadzimy nabór. Poinformowała o zapisach umowy promocyjnej z Górnikiem Zabrze. 
Rzecznik Prasowy przybliżyła temat tegorocznej industrady. Do końca marca musimy 
złożyć jej program do Urzędu Marszałkowskiego. W tym roku industriada odbędzie się 
pod hasłem Indubal. 
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 marca.  
Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami lekarza stomatologa Damiana Cebuli                
w zakresie profilaktyki próchnicy przeprowadzonej wśród dzieci ze szkoły podstawowej 
w Przegędzy. 
Członkowie Komisji podziękowali za inicjatywę i działania Pana Doktora, 
zaproponowano aby zamieścić na ten temat notatkę w Kurierze. 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 
Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła prezentację pt. „Lokalna diagnoza 
problemów w zakresie zdrowia mieszkańców”. 
W sprawach bieżących:  
Omówiono pismo prowadzących kluby malucha w zakresie potrzeb. 
Komisja podjęła wniosek aby w budżecie na 2020 rok znalazły się środki na dotacje dla 
żłobków i klubów malucha. 
Zapoznano się z informacją na temat realizacji bezpłatnych przejazdów komunikacją na 
liniach 194 i 195. 
Ustalono, że zgłaszane będą boiska, które należy zobaczyć. Na podstawie tych 
zgłoszeń opracowany zostanie zakres objazdu boisk. 
Podjęto wniosek o poszerzenie otrzymanego opracowania tak aby: 

 objąć informacją wszystkie kluby sportowe, które otrzymały dotację z budżetu gminy 
w 2019 roku, 

 podać ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez właściwy 
związek sportowy, 

 podać ilość zawodników zgłoszonych do rozgrywek z podziałem na mieszkańców 
naszej gminy i spoza gminy. 

Ustalono, że na kolejne posiedzenie zaproszeni zostaną  prowadzący schronisko Brata 
Alberta w Przegędzy. 
Zgłoszono problem z funkcjonowanie a właściwie niemożliwością  funkcjonowania 



przychodni w Przegędzy w przypadku braku prądu, gdzie ma miejsce całodobowy dyżur. 
Dyrektor OPS poinformowała o przekazanym sprawozdaniu z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Dyrektor OPS omówiła pomoc jaką skierowano i kieruje się do rodziny, która została 
poszkodowana w wyniku tragicznego wypadku w Bełku. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 27 marca. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali dwie uchwały branżowe. Przekazana 
informacje dot. realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 
Poinformowano o trwających konkursach dla kandydatów na stanowiska dyrektorów 
szkół. Oczytano pisma rodziców dzieci klas IV SP Nr 6 w Czuchowie, Nr 8 w Dębieńsku        
i Nr 3 w Leszczynach, w których rodzice wyrazili swój sprzeciw wobec planu łączenia 
klas w nowym roku szkolnym. Dodatkowo wysłuchano wypowiedzi rodziców obecnych 
na posiedzeniu Komisji. Zawnioskowano o skierowanie prośby do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania opinii czy planowane zmiany nie 
wpłyną na powstanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności                    
w przypadku dzieci posiadających już opinie i orzeczenia Poradni. Przekazano 
informacje, że po licznych  rozmowach i spotkaniach z rodzicami na temat planu 
łączenia klas IV Klub Radnych PiS popiera głosy rodziców w tej sprawie i jest przeciwny 
łączeniu klas.      
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej radny Bogdan Knopik poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się                       
26 marca. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 
Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora ZDiSK dot. działalności Zarządu oraz                             
z zestawieniem zadań remontowych i inwestycyjnych do wykonania w roku 2019. 
Zwrócono uwagę, że Zarząd dysponuje bardzo małym budżetem, który pozwala                     
na realizacje tylko małej części potrzeb w zakresie remontów i inwestycji na drogach 
gminnych. 
Zapoznano się z informacją w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych – zwrócono 
uwagę na potrzebę wykonania dokumentacji remontów dróg, aby móc aplikować                                  
o środki na ich remont w  ramach Funduszu. 
Omówiono zasady współpracy ZDiSK ze wspólnotami mieszkaniowymi, która od lat 
dobrze funkcjonuje, czego efektem są powstałe chodniki i parkingi. 
Poruszono kwestie dot. fatalnego stanu drogi 925 a w szczególności odcinka między 
rondami w Stanowicach, w rejonie zjazdu z autostrady.  
Obecny na posiedzeniu Komisji Wicestarosta Powiatu przedstawił planowany zakres 
robót remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2019 roku. 
Komisja nie zgłosiła  wniosków 
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 marca. 
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. 
Omówiono również temat problemów kadrowych w jednostkach ochotniczych straży 
pożarnych, problem dotyczy braku młodych osób zainteresowanych służbą                                           
w jednostkach OSP. 
Zgłaszano bieżące problemy dot. bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. 



Zgłoszono wniosek aby przy budowie ronda w Leszczynach wykonać oświetlenie 
przejścia dla pieszych do Biedronki oraz ustawić znak ograniczający do 2,5 tony wjazd      
w drogę prowadzącą do garaży. 
Zapoznano się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji na temat bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w szkołach. 
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 25 marca. 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej,  

2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, 

które zaopiniowała pozytywnie.  
Pan Janusz Konior ekspert z Politechniki Śląskiej przedstawił prezentację multimedialną 
nt. rekultywacji zwałowiska odpadów poprzemysłowych KWK Dębieńsko w Czerwionce-
Leszczynach.    
Następnie radni podjęli dyskusję w tym temacie, zastanawiając się co dalej można 
zrobić z hałdą w Dębieńsku.  
Komisja podjęła wniosek, aby przychylić się do proponowanych przez Burmistrza zmian 
projektu rekultywacji tego terenu.  
W sprawach bieżących odczytano apel m. Rybnik w sprawie podjęcia przez Rząd RP 
skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.  
W kontekście jakości powietrza omówiono sprawy związane z możliwością 
zgazyfikowania Czuchowa czy Książenic. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 marca. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2019.  
Skarbnik GiM odpowiedział omówił zmiany w Uchwale Budżetowej, następnie udzielił 
wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych. Projekt omówionej 
uchwały został przez członków Komisji zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.  
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że decyzją 
Burmistrza środki finansowe na organizację tegorocznych dożynek zostaną przyznane                       
w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym. Następnie Przewodniczący Komisji 
przedstawił zasady konkursu marszałkowskiego w ramach Inicjatywy Lokalnej na 2019 
rok, w którym wzięcie udziału zadeklarowali sołtysi wszystkich sześciu sołectw. Skarbnik 
GiM poinformował radnych, że na ten cel zostaną zabezpieczone środki finansowe                   
w wysokości 90 tys. zł. Omówiono także sprawę zwrotu części środków poniesionych                   
w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok. Skarbnik przekazał informację, że zwrot 
tych środków będzie przekazany do dyspozycji sołectw ale nie wiadomo jeszcze w jakiej 
wysokości. W kolejnym punkcie omówiono problem remontu dróg i chodników                               
w kontekście zbyt małych środków finansowych, które ZDiSK ma na ten cel                                  
w tegorocznym budżecie. Przegłosowano jednogłośnie wniosek, aby wolne środki 
finansowe, które pojawią się w trakcie roku w budżecie GIM, przekazać do ZDiSK                      
na remonty dróg i chodników.  
Przewodniczący Komisji przedstawił również informację dot. wpływów do budżetu                       
z podatków mieszkańców osób prawnych i fizycznych, a także z subwencji oświatowej 
czy dotacji dla OPS.  
Po raz kolejny omówiono sprawy związane z reformą oświaty i jej finansowymi skutkami. 
Protokół z Komisji z 27 lutego został przyjęty jednogłośnie.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 



9) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Klub spotkał się cztery razy. 
Zaowocowało to m.in. interpelacjami dot. wycięcia drzewa na ul. Kombatantów, budowy 
sieci kanalizacyjnej, ustanowienia drogi publicznej, remontu nawierzchni śladowej na           
ul. Szkolnej. Jednak najwięcej czasu zajęły spotkania z rodzicami, czy też indywidualne 
rozmowy telefoniczne z rodzicami uczniów, gdzie jest pomysł połączenia klas. Klub jest 
przeciwny temu rozwiązaniu i całkowicie popiera rodziców, aczkolwiek prosi, aby nie 
myśleć, że nie znamy pewnych realiów. Dobro nauczycieli leży nam równie mocno na 
sercu jak Burmistrzowi, jednak przede wszystkim powinniśmy stawiać na piedestale 
dobro dziecka. To jest rzecz priorytetowa i najważniejsza. Myśli, że doświadczenie                       
i mądrość Burmistrza pozwolą na znalezienie oszczędności gdzie indziej. 

 
Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 
1. sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji społecznych                    

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych, 

2. wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały, 
3. zaproszenie Księdza Arcybiskupa do udziału w dniu skupienia dla samorządowców, który 

odbędzie się 13 kwietnia br. w Parafii św. Antoniego w Rybniku, początek o godz. 10.00 – 
zaproszenie przesłałem e-mailem radnym. Proszę radnych chcących wziąć udział w dniu 
skupienia o zgłaszanie tego faktu  po sesji pracownikom Biura Rady. 

4. Apel Rady Miasta Rybnika w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań 
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce – apel został przedstawiony                    
na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. 

 
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 VII/59/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                            
19 radnych.   
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

2) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania statutu sołectwu Bełk , uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VII/60/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Bełk, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

3) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania statutu sołectwu Książenice, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VII/61/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie nadania 
statutu sołectwu Książenice, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                 
19 radnych.   



NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

4) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania statutu sołectwu Palowice, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr VII/62/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Palowice, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                        
19 radnych. 
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

5) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania statutu sołectwu Przegędza,  uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VII/63/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Przegędza, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                                            
19 radnych. 
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

6) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania statutu sołectwu Stanowice , uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Stanowice, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                   
19 radnych.   
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

7) Do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania statutu sołectwu Szczejkowice, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr VII/65/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 
statutu sołectwu Szczejkowice, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                
19 radnych. 
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

8) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych, uwag nie zgłoszono.   

 
Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków                    
i klubów dziecięcych, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.  
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyciel, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr VII/67/19 w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe               
i zakłady kształcenia nauczyciel, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 
19 radnych. 
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 



10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr VII/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało  19 radnych.  
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

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

 
Uchwała Nr VII/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.  
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego                  
na rzecz przebudowy Drogi  Wojewódzkiej nr 925,  uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VII/70/19 w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz 
przebudowy Drogi  Wojewódzkiej nr 925, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – 
głosowało 19 radnych.   
NIEOBECNI: Artur Sola, Jolanta Szejka. 
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej za rok 2018.      
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 – zostało przyjęte 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.       
 
Ad. 9 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres                      
od 23 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 10 
Wolne głosy. 
Radny Stanisław Breza podziękował za przegłosowanie uchwały w sprawie remontu                    
DW 925. Na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej zabrał w tej sprawie głos i mocno 
argumentował, żeby władze gminy podjęły działania w tej sprawie.  
 
Radny Michał Toman powiedział, że mamy rok, w którym jest wiele jubileuszy m.in. 30 rok 
wolności, wstąpienia do NATO czy Unii Europejskiej, a także 20ta rocznica reformy 
administracyjnej. Zaproponował, aby w ramach uczczenia tych uroczystości, powołać 
Młodzieżową Radę Miasta. Jednak żeby to zrobić na wzór sejmu dzieci i młodzieży, czyli 
żeby w tym roku odbyło się jednorazowe posiedzenie poprzedzone warsztatami dla 
młodzieży.  Chciałby żeby Rada przychyliła się do tej inicjatywy, a ze swojej strony deklaruje 
przedstawienie koncepcji takiej inicjatywy. 
Przewodniczący RM powiedział, że skieruje tą propozycję na Komisję Promocji i Rozwoju                 
i na najbliższym posiedzeniu Komisji pochylimy się nad tym tematem.  
 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że ma wrażenie, że należałoby niektóre posiedzenia 
Komisji wydłużyć, gdyż na niektórych obszarach trzeba się bardziej skupić i tego czasu 
brakuje. A w przypadku gdy byłyby wydłużony czas Komisji nie przyspieszać ich, a je 
przedłużyć.  
Przewodniczący RM powiedział, że w porozumieniu z przewodniczącymi komisji temat ten 
rozeznał i ma propozycję, którą za chwilę przedstawi. Braliśmy te warunki pod uwagę ale                
w nie wszystkich przypadkach się to udało.  



Burmistrz GiM odniósł się do szefowej Klubu PiS z prośbą. Powiedział, że trzy lata temu 
złożył propozycję na spotkaniu z wicekuratorem Domańskim, aby obszarem przetargowym 
nie było dobro dziecka, a mimo wszystko patrzenie na dobro dziecka z punktu widzenia 
władzy ustawodawczej. Prosi, aby klub PIS, który ma także wpływa na polityków poparł 
propozycję, aby subwencję liczyć nie na ucznia, a na oddział. Będzie to wyjście naprzeciw 
stwierdzeniu, żebyśmy nie targowali dobrem dziecka. Prosi, aby oni w imieniu samorządu 
zaproponowali takie rozwiązanie na poziomie ustawodawczym. Wtedy problemów 
finansowych w tym zakresie byłoby mniej.  
Radna Izabela Rajca powiedziała, że oczywiście jak najbardziej. Ale zapytała czemu to 
Burmistrz nie zwrócił się do władz wyżej w tej sprawie. 
Burmistrz GiM powiedział, że trzy lata temu spotkał się z wicekuratorem i taką uwagę 
zgłosił. Została ona przyjęta ale na dzień dzisiejszy nie ma takiego rozwiązania. Choć wie,       
że na poziomie ministerstwa takie kwestie są dyskutowane. Sytuacja, która zaistniała, to nie 
jest sytuacja, którą wymyślił samorząd Czerwionki-Leszczyn. Jest to sytuacja, która jest 
konsekwencją reformy oświaty. W związku  z tym oczekuje także propozycji, które by w jakiś 
sposób złagodziły skutki tej reformy. I nie chciałby, aby odbyło się to kosztem dziecka. 
Samorząd GiM Czerwionka-Leszczyny jako jeden z pierwszych przejął do prowadzenia 
szkoły, po to by poprawić jakość oświaty. Dziś mamy kolejna reformę i ciężar finansowy tej 
reformy ponownie spada na samorząd. 
Radna Izabela Rajca powiedziała, że jeżeli chodzi o apel i kuratora Domańskiego to w tym 
roku ta sprawa nie jest w jego obszarze. Jest w obszarze innego kuratora, z którym już 
rozmawiali. Myśli, że zarówno Klub PiS jak i Pan Burmistrz mogą się do niego zwrócić.  
Przewodniczący RM powiedział, że rzeczywiście, gdy reforma była wprowadzana pojawiały 
się głosy, że dofinansowanie będzie na oddział, a nie na dziecko, po to żeby tych małych 
szkół nie zamykać. Niestety z tych propozycji nic nie wyszło, a teraz jest problem finansowy. 
 
Radny Grzegorz Marek powiedział, że chciałby wiedzieć czy w WPF środki na drogi gminne 
są już uwzględnione. Czytając program Ruchu Rozwoju te tematy są mocno akcentowane. 
Jeżeli chodzi o drogi gminne nie robimy zbyt wiele, bo przeszliśmy na jednoślady. Inne 
samorządy się rozwijają, budują drogi, a my stoimy w miejscu. Chciałby wiedzieć czy będzie 
coś robione w przeciągu tych pięciu lat. 
Burmistrz GiM powiedział, że w programie każdego z nas kwestie dróg były priorytetowe. 
Gmina Czerwionka-Leszczyny ma 115 km2. Jest to jedna z największych gmin województwa 
śląskiego, specyficzna gmina, na której krzyżują się drogi powiatowe, a także dwie drogi 
wojewódzkie. O ich stanie my nie decydujemy, a wyglądają fatalnie. Większość z zadań 
powiatowych odbywa się przy udziale środków samorządu. Chodnik budowany                                      
w Stanowicach, w lwiej części budowany był przy wsparciu środków gminnych. W pewnym 
momencie Rada podjęła decyzję, że alternatywą dla dróg szutrowych będzie ich remont 
metodą śladową, który jest przyjęty i zaakceptowany przez mieszkańców. Chciałoby się 
więcej ale skądś trzeba wziąć, żeby tu dać. Dyscyplina finansowa zmusza nas do tego 
żebyśmy się zbytnio nie zadłużali. Corocznie ograniczamy deficyt gminy i będziemy                         
to konsekwentnie robić. I corocznie dokładamy do dróg powiatowych. W tym roku 
dołożyliśmy 1 mln zł do ronda w Leszczynach. W zanadrzu mamy takie zadanie jak budowa 
ronda u Czecha. W Szczejkowicach zaczynamy chodnik przy ul. Gliwickiej, przy udziale 
naszych środków. Prosi, by nie wpaść na pomysł, że nie będziemy robić dróg śladowych.               
Po tej wypowiedzi ma refleksję, że jakość takiej drogi jest żadna. Ale jest ona akceptowana 
przez mieszkańców. 100 m drogi  śladowej to 40 tys. zł, a 100 m asfaltu to 10 razy więcej.  
 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że Zebranie Wiejskie w Przegędzy we wrześniu podjęło 
uchwałę, aby przeznaczyć fundusz sołecki na wykonanie śladówki ok 100 m na                                
ul. Mikołowskiej - Bocznej. Jest tam tego 200 m i on w zeszłym roku wnioskował do Komisji 
Drogownictwa, aby w Zarządzie Dróg znalazły się środki na wykonanie całości. Niestety nie 
ma tam tego. Na pierwszej sesji Burmistrz powiedział,  że drogi nie mają barw politycznych. 
W Bełku fundusz sołecki został przeznaczony na częściowe zadaszenie na boisku i znalazło 
się dodatkowe 80 tys. zł  na ten cel. Chcielibyśmy być traktowani po równo.  



Radny Janusz Szołtysek powiedział, że jeżeli na przyszłość pojawi się temat gorący, gdzie 
Burmistrz będzie miał ciężko podjąć decyzję, to prosi aby rozmawiać w tym temacie                         
z radnymi, wspólnie siąść do tych rozmów, abyśmy my jako radni nie dowiadywali się o tym          
z zewnątrz. Wspólnie można więcej. Trochę nieładnie, że my jako radni o temacie łączenia 
klas nie byliśmy poinformowani. 
Burmistrz GiM powiedział, że odpowiednie forum do tej dyskusji to Rada Dyrektorów                         
i dyskusja na poziomie dyrektorów i rodziców. Może należało przyjść do Burmistrza i zapytać 
się dlaczego on to robi. On zna prawo radnego, który zawsze stanie za mieszkańcem. Ale on 
także potrzebuje zrozumienia ze strony radnych. W pewnym momencie jest to wybór 
pomiędzy tym co jest bardzo złe, a tym co jest złe. I wybiera mniejsze zło. Potrzebuje w tym 
momencie odrobinę zrozumienia, nie do końca akceptacji. W tym przypadku 
odpowiedzialność i tak spadnie jednoosobowo  na niego.  Jeżeli chcemy wspólnie na ten 
temat rozmawiać, to dzielimy się także w jakiś sposób odpowiedzialnością przed 41 tys. 
mieszkańców. Ten proces trzeba przejść, trzeba go sfinansować i za jakiś czas sprawdzić. 
Spowodowaliśmy, że przez racjonalną sieć szkół w każdej miejscowości mamy szkołę.                     
Nie zamknęliśmy żadnego obiektu. Być może idealnie by tyło gdyby oddziały liczyły po 10-15 
osób, ale są także głosy, które mówią, dobrze że łączymy klasy. Wtedy jest możliwość 
podziału na grupy i np. na lekcji w-f chłopcy mogą grać z chłopakami. To są kwestie, które 
dziś dotyczą dyskusji nad oświatą.   
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że rzeczywiście jest to ciężki temat. A nie przyszedł                    
z tym najpierw do Burmistrza, ponieważ dopiero na spotkaniu, na które zaprosili go rodzicie, 
dowiedział się o jaką sprawę chodzi. 
Radny Michał Toman powiedział, że Aktywni Społecznie też zostali zasypani pytaniami,                     
a dopiero od innych radnych dowiedzieli się o co chodzi. Jeżeli mają brać czynnik społeczny 
na siebie, prosi aby informować radnych wcześniej o takich tematach.  
 
Przewodniczący RM poinformował, że na e-maila przesłano: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                              
za rok 2018,  

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, 
3) informację o stanie mienie Gminy i Miasta. 

Ze względu na obszerność materiałów proszę o zgłoszenie w Biurze Rady chęci otrzymania 
tych materiałów w wersji papierowej. 
Przekazane zostały również druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć do                         
30 kwietnia br. wraz kopią zeznana podatkowego (PIT), w oświadczeniu należy wykazać 
stan  na dzień 31 grudnia 2018 roku. 
Kolejna sesja zgodnie z harmonogramem odbędzie się 26 kwietnia br. Proszę o zwrócenie 
uwagi, że Komisje przed następną sesją ze względu na święta rozpoczynać będą się od 
wtorku. 
Następnie przedstawił informację dotyczącą posiedzeń Komisji: 
Poniedziałek zostaje bez zmian, wtorek Komisja Prawa będzie od 15:00 do 16:15, Komisja 
Drogownictwa od 16:15 do 17:30 i Zdrowia od 17:30. Jeżeli chodzi o środę, to do czasu 
uregulowania wszystkich spraw oświatowych, Komisja będzie rozpoczynała się o 14:30. 
Pozostałe Komisje pozostają bez zmian.  
Przed kolejną sesją planowaliśmy wykonanie zdjęcia całej Rady, jednak związku z tym,                   
że dobrze by było gdyby wszyscy radni byli na zdjęciu obecni, przełożymy to na maj.  
Powiatowy Turniej Siatkówki odbędzie się 11 maja o godzinie 10tej.  
29 kwietnia w Katowicach będzie szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnej, chętni 
członkowie mogą się zgłaszać do 20 kwietnia do Przewodniczącego Komisji.  
 
 
 
 
 
 



Ad. 11  
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 
Burmistrz GiM zaprosił wszystkich na Jarmark Wielkanocny w Leszczynach, który odbędzie 
się 13 kwietnia.  
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim               
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  
 


