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

w dniu 31 maja 2019 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia IX sesji VIII kadencji 

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

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

Mecenasa, 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 poprosił o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej GiM 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 26 kwietnia 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją 
na sali obrad. 
Protokół Nr VIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 26 kwietnia                    
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 26 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenia Komisji obyły się 9 i 29 maja. 
W posiedzeniach Komisji brało udział 6 radnych oraz zaproszeni goście. Porządek obrad 
oraz protokoły z posiedzeń Komisji z dnia 25 kwietnia oraz 9 maja zostały przyjęte 
jednogłośnie.  
Komisja Rewizyjna zakończyła procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 
2018 rok, która zakończyła się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium. Uchwała i opinia Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez członków 
Komisji jednogłośnie. I przekazana do RIO w celu zaopiniowania.  
Radni na Komisji w dniu 29 maja nie zgłosili uwag do porządku obrad dzisiejszej sesji.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 28 maja. 
Było to wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej. 
Na posiedzenie zaproszona została Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, 
która omówiła działalność Urzędu w 2018 roku: 
 



 przedstawiła dane statystyczne dot. bezrobocia, 

 omówiła realizowane zadania i projekty, w tym realizowane  wspólnie z gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Zapoznano się informacjami na temat przygotowania do Industriady, Around The Rock 
oraz o bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Zapoznano się z informacją o możliwości przystąpienia gminy do programu „Rozwój 
lokalny”. 
Uzyskano również informację o zakwalifikowaniu się Gminy do projektu pn. „Zakup                         
i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach”. Na realizację projektu Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości                                         
21 840 394,62 zł  
Dalszy ciąg posiedzenia obejmował sprawy dotyczące Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 
i Polityki Społecznej. 

3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech przedstawił sprawozdanie z  objazdu boisk przyszkolnych.  
W dniu 13 maja br. radni (zgodnie z załączoną listą obecności) dokonali objazdu boisk 
przyszkolnych. 
Odwiedzono następujące boiska przy obiektach: 

 Szkoła Podstawowa nr 7 (Dębieńsko Stare) 

 Szkoła Podstawowa nr 8 (Dębieńsko Wielkie) 

 Szkoła Podstawowa w Bełku 

 Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach 

 Szkoła Podstawowa w Przegędzy 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leszczynach (ul. Ogrodowa) 
Obserwacje i wnioski: 
1) Boisko przy SP nr 7 składa się z części asfaltowej i trawiastej, wymaga przejścia 

uczniów przez ruchliwą drogę. Wnioskujemy o zaadoptowaniu boiska na parking,                       
z możliwością wykorzystania części terenu jako placu zabaw dla dzieci okolicznego 
przedszkola lub poprawy komunikacji w obrębie szkoły oraz utworzeniu boiska wraz 
z bieżnią na dziedzińcu szkoły, zgodnie z koncepcjami zademonstrowanymi przez 
obecnych w trakcie objazdu dyr. Wojciecha Włodarczyka oraz nauczyciela                                    
w-f  Mirosława Szopniewskiego. 

2) Szkoła Podstawowa nr 8 dysponuje dużym terenem, który nadaje się na lokalizację 
zespołu boisk ogólnogminnych do urządzania np. spartakiad i innych zawodów                           
o charakterze ponadlokalnym. W związku z podjętą informacją na temat planowanej 
rozbudowy oddziału przedszkolnego, wnioskujemy o: 

 zachowaniu w całości terenu przed szkołą. Nie lokalizowanie na nim np. placu 
zabaw dla przedszkola, gdyż mogło by to w przyszłości utrudnić wykonanie 
zespołu boisk, 

 sprawdzenie, czy dopuszczalne jest używanie koszów do gry w koszykówkę na 
trawiastym podłożu (czy kosze nie grożą korzystającym z nich uczniom), 
ewentualnie wnioskujemy o likwidacje tych koszów,  

 przedstawienie radnym i przedyskutowanie koncepcji rozbudowy przedszkola, 
być może zasadne byłoby wybudowanie 3 oddziałów, 

 przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na ten duży obiekt.  
3) Szkoła Podstawowa w Bełku posiada boisko wielofunkcyjne małych rozmiarów. 

Wnioskujemy o podjęcie działań w celu przejęcia terenów naprzeciwko szkoły                           
w celu wykonania boiska o dużych rozmiarach. 

4) Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach posiada zdegradowane boisko trawiaste. 
Wnioskujemy o budowę boiska trawiastego wraz z bieżnią, skocznią do skoków w 
dal i miejscem do rzutu kulą. 

5) Szkoła Podstawowa w Przegędzy posiada boisko trawiaste, na którym tworzą się 
kałuże. Wnioskujemy o odwodnienie terenu i budowę boiska wielofunkcyjnego. 

6) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Ogrodowa posiada zdegradowane boisko 



trawiaste. Wnioskujemy o budowę boiska lekkoatletycznego dla trzech szkół na 
osiedlu, gdzie uczy się największa liczba uczniów w gminie. 

7) Wniosek końcowy – wnioskujemy do Wydziałów merytorycznych o wstępne 
oszacowanie kosztów w/w inwestycji oraz wskazanie, które z nich mogą być 
realizowane ze środków zewnętrznych. Prosimy o przekazanie tej informacji radnym 
celem wypracowania harmonogramu realizacji.  

Następnie przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które obyło się 28 maja br., 
Jak już Przewodnicząca Komisji poinformowała było to wspólne posiedzenie z Komisją 
Promocji, Kultury i Rozwoju. 
Oprócz tematów przedstawionych w sprawozdaniu Komisji Promocji, Komisja Zdrowia 
omówiła: 

 materiały na sesję Rady Miejskiej w zakresie dot. projektu uchwały w sprawie zmian 
w budżecie, który obejmuje wydatki na dofinansowanie dla Szpitala Wojewódzkiego 
w Rybniku na zakupu karetki transportu sanitarnego, która wykorzystywana byłaby 
do przewozu mieszkańców gminy na dializy. 
Komisja 9 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” pozytywnie zaopiniowała powyższy 
wniosek.  

 szerszą dyskusję wzbudził temat objazdu boisk przyszkolnych, który członkowie 
Komisji przeprowadzili 13 maja br. Przyjęto sprawozdanie z objazdu przygotowane 
przez Przewodniczącego Komisji. Ustalono, że Komisja zarekomenduje kolejność 
realizacji poszczególnych remontów boisk po otrzymaniu wstępnych kosztorysów. 

 Dyrektor MOSiR przedstawił informację na temat bieżącej działalności Miejskiego 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 Dyrektor OPS przedstawiła informację na temat bieżącej działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

 W najbliższym czasie Komisji dokona objazdu boisk przy gminnych obiektach 
sportowych, przy tej okazji Dyrektor MOSiR zaproponował również oględziny krytej 
pływalni i basenu otwartego. Terminy zostaną ustalone. Możliwość objazdu jest dla 
wszystkich chętnych radnych.  

 Również wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa ustalony 
zostanie termin oględzin budynku przy ul. Młyńskiej. 

 Zgłoszono wniosek o wystąpienie do Starostwa o wypracowanie systemu 
pozwalającego na dostępność dla mieszkańców bieżni zlokalizowanej przy Zespole 
Szkół. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      

że posiedzenie Komisji odbyło się 29 maja. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. nadania imienia Przedszkolu 
w Bełku „Bajkowy Ogród”. Dyrektor Przedszkola Pani Stefania Baluch przedstawiła 
szczegółowe działania podejmowane przez społeczność Przedszkola związane                                 
z przygotowaniem do nadania imienia.  
Omówiona działania związane z naborem do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                    
w szkołach podstawowych z wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej.  
Poinformowano o liczbie nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne, którzy 
kontynuują zatrudnienie.  
Przedstawiono sprawozdanie z objazdu boisk przyszkolnych. Złożono wniosek                          
o umożliwienie członkom Komisji Oświaty uczestniczenia w procesie określenia 
priorytetów budowy boisk przyszkolnych.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 28 maja. 
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: 

 na ukończeniu są termomodernizacje placówek oświatowych – 12 obiektów jest  po 
odbiorach końcowych, pozostałe 3 zakończone będą na przełomie maja/czerwca, 

 trwa budowa sali gimnastycznej w Palowicach, 

 w trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa adaptacji i rozbudowy szkoły         
w Dębieńsku, 

 realizowane są projekty w sołectwach dot. utwardzenia i rozbudowy placów zabaw. 
Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki omówił temat przystąpienia gminy 
do realizacji programu Mieszkanie+. 
Dyrektor ZDiSK poinformował o bieżącej działalności Zarządu: 

 trwają remonty cząstkowe dróg, 

 współpracują z wykonawcą budowy ronda w Leszczynach, 

 nadzorują realizację budowy chodnika w Szczejkowicach. 
Dyrektor ZGM omówił zakończona inwestycję Centrum Usług Społecznych przy                         
ul. Młyńskiej. Ustalono, że wspólnie z Komisją Zdrowia określony zostanie  termin 
oględzin budynku przy ul. Młyńskiej. 
Omówiono również temat remontu drogi 925. 
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 28 maja. 
Komendant Komisariatu Policji przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa        
i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 
działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności Straży 
Miejskiej.  
Zapoznano się z informacją o bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego    
i Ochrony Środowiska, również w zakresie działalności jednostek OSP. 
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 27 maja. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gminnej służebnością gruntową, który zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie.  
Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele firmy ZOWER. 
Prezes Firmy Grzegorz Dubiel omówił działalność firmy. Firma ZOWER działa na 
zwałach płaskich od 2003 roku i swoją działalność przewiduje jeszcze na około dwa lata. 
Aktualnie czeka na opracowanie nowego projektu na zagospodarowanie zwałów 
płaskich. Umowa z gminą obowiązuje do czasu zrekultywowania tego terenu.   
Następnie Prezes dopowiedział na liczne pytania zadane przez radnych.  
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że gmina otrzyma dofinansowanie 
zewnętrzne w wysokości 21 840 394,62 zł na realizację projektu pn. „Zakup i montaż 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 
Następnie przedstawił krótkie sprawozdanie dot. realizacji wniosków na wymianę kotłów.  
Radna Jolanta Szejka zgłosiła problem dot. usuwania barszczu Sosnowskiego na 
prywatnych działkach. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
 



8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 29 maja. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 
oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Jeżeli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej, Komisja skupiła się na dotacji dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku na zakup pojazdu transportu 
sanitarnego. Przekazano wyjaśnienia, że 70 tys. zł dotuje gmina, 70 tys. zł Powiat,                           
a resztę dopłaci szpital. Zadanie to zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
Omówiono także takie propozycje jak zwiększenie środków na remonty w placówkach 
oświatowych, zwiększenia środków na wynagrodzenia dla OPS czy zwiększenie 
środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w Bełku. 
Projekt uchwały budżetowej został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, projekt WPF 
został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym. 
W sprawach bieżących omówiono sprawy dot. harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych, koszty związane z odbiorem odpadów, lokalizacji fili biblioteki                         
w Leszczynach, docelowej lokalizacji świetlicy środowiskowej w Leszczynach                          
czy sprawy dot. zadłużenia gminy. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący  Komisji radny Artur Szwed 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 maja. 
Komisja omówiła petycję mieszkańców dzielnicy Dębieńsko Wielkie w sprawie remontu 
nawierzchni asfaltowej na ul. Strzelczyka. 
Na posiedzeniu Komisji obecny był Dyrektor Zarządu Dróg i Służ Komunalnych Piotr 
Łuc, który omówił zaistniałą sytuację. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy droga ta ma pełną 
dokumentację techniczną i została zgłoszona do konkursu o dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Jeżeli nie uda się pozyskać dofinansowania, droga będzie 
robiona ze środków gminnych, jednak wydłuży się to w czasie. Na razie czekamy                      
na rozstrzygnięcie konkursu. 
W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami i zapewnieniami, mieszkańcy nie zgłosili więcej 
uwag w tym temacie. 
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 sprawy gminy oraz materiały na sesję. Klub Radnych 
przygotował 6 interpelacji: w sprawie przygotowania dokumentacji utwardzenia                                 
ul. Dworcowej w Leszczynach, w sprawie rozbudowy budynku OSP Przegędza na cele 
kulturowe, w sprawie łącznika ul. Narutowicza z ul. Św. Antoniego, w sprawie 
monitoringu w placówkach oświatowych, w sprawie zajęć dodatkowych w palcówkach 
oświatowych naszej gminy oraz w sprawie placu zabaw przy ul. Parkowej.  

 
Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

1. pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach informujące o liczbie ławników, których 
Rada Miejska ma wybrać na nową kadencję,   

2. uchwała Rady Miasta Rydułtowy w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd działań 
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce, 

3. sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji Rocznego Programu Współpracy 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 rok – sprawozdanie przekażę na 
posiedzenie Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju, 

z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady. 
 
 
 



Burmistrz Gminy i Miasta przekazał 30 maja br.  Raport o stanie Gminy i Miasta za rok 2018. 
Raport przesłany został wczoraj radnym na adresy mailowe.  
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Gminy do 31 maja 
przedstawia Radzie Raport o stanie Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 
Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. Nad 
przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, w której oprócz radnych mogą wziąć 
udział mieszkańcy, których sposób zgłaszania reguluje ustawa.  
Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wniosek wraz z listą poparcia. W przypadku 
naszej gminy musi to być lista 50 osób poparcia dla osoby, które chce zabrać głos                                
w debacie. Zgłoszenie chęci udziału zainteresowani mogą składać do Biura Rady.   
 
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, radny Michał Toman zapytał ile dotacji dla 
szpitala dokłada Powiat, ile inne gminy, a ile sam szpital.  
Radny Stanisław Breza powiedział, że odczytał te informacje w sprawozdaniu                         
z Komisji. 70 tys. zł będzie przekazane z budżetu gminy, 70 tys. zł przekazuje Powiat 
i jeżeli koszt tego pojazdu będzie wyższy niż 140 tys. zł, to resztę dołoży szpital.  
 

Uchwała Nr IX/80/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” – 
głosowało 19 radnych. 
Przeciw: Michał Toman. 
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.   
 

2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                       
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta  jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                        
19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny. 
 

3) Do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bełku, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr IX/82/19 w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bełku, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecni: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny 
 

4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
gminnej służebnością gruntową, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr IX/83/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej 
służebnością gruntową, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                         
19 radnych. 
Nieobecny: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny 
 



Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres od  
20 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 9 
Wolne głosy. 
Radna Izabela Rajca powiedziała, że w tym roku przypada setna rocznica Pierwszego 
Powstania Śląskiego. Uchwałą rządu RP ten rok został nazwany Rokiem Powstań Śląskich. 
Zapytała jak gmina przygotowuje się do tego święta, czy są planowane jakieś obchody                        
i uroczystości. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że przekaże w pakiecie propozycję uroczystości lokalnych, 
aczkolwiek te uroczystości lokalne to uroczystości dotyczące Śląska. Tak się składa,                               
że 11 listopada 2018 r. było stulecie Niepodległości Państwa. 19 sierpnia będzie setna 
rocznica I Powstania Śląskiego, sierpień 2020 II Powstanie Śląskie i maj 2021 II Powstanie 
Śląskie. W związku z tym propozycja, która będzie zakładała uroczystości związane z tymi 
wydarzeniami będzie w wymiarze lokalnym  dot. szkół, przedszkoli. Wszystko to, co jest 
związane z historią lokalną.   
Radny Adam Karaszewski poinformował, że Zarząd Koła Wędkarskiego Nr 96 w 
Czerwionce oraz Rada Dzielnicy Czuchów zapraszają dzieci w wieku 5-15 lat na zawody 
wędkarskie na zbiorniku Tama. Zapisy będą od godz. 7, zawody odbywają się od godz. 9.  
Radny Stanisław Breza podziękował za udzieloną pomoc rodzinie poszkodowanej                            
w pożarze, jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu przy ul. Strażackiej. Podziękował 
strażakom za udział w akcji i zabezpieczenie budynku, Burmistrzowi za wszystkie podjęte 
działania w tej sprawie, Dyrektor OPS i jej pracownikom za wszelką pomoc, Pani Elżbiecie 
Student za zorganizowanie dwóch kontenerów nieodpłatnie, a przede wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy pospieszyli z pomocą poszkodowanej rodzinie. 
W czwartek na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, Komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała wniosek o przydział mieszkania dla pokrzywdzonej i jej czwórki dzieci. 
Burmistrz może tu skorzystać ze swojego prawa i takie mieszkanie przyznać. 
Burmistrz GiM powiedział, że jest to drugie takie tragiczne wydarzenie. Poprzednie 
wydarzenie w Bełku zakończyło się śmiercią 16 letniego chłopaka. Podziękował za wszystko 
co w tym obszarze zostało zrobione i za oddolne zaangażowanie w pomoc poszkodowanym. 
Poszkodowani to widzą i za to dziękują. 
Poinformował, że 8 czerwca mamy Industriadę, święto Szlaku Zabytków Techniki.  Zaprosił 
wszystkich do udziału w tej imprezie. Atrakcji będzie bardzo dużo.  
 
Przewodniczący RM poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 27 czerwca                        
w czwartek na godz. 14tą. Zmiana powodowana jest faktem, że porządek czerwcowej sesji 
zawierał będzie między innymi: debatę nad Raportem o stanie Gminy, udzielenie wotum 
zaufania Burmistrzowi, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta, udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi. Z uwagi na obszerność zagadnień, być może będzie 
konieczność rozłożenia obrad sesji na dwa dni, stąd w następny dzień – piątek byłaby 
możliwość przeprowadzenia dalszego ciągu obrad. 
 
Ad. 11  
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim                      
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  
        


