Protokół Nr X/19
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 27 czerwca 2019 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia X sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum KulturalnoEdukacyjnym. 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 31 maja 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją na
sali obrad.
Protokół Nr IX/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 31 maja 2019 r.
został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 31 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Michał Toman przedstawił kilka informacji odnośnie Młodzieżowej Rady. Powiedział,
że w tym roku będzie to miało formę forum, gdyż chcemy przetestować czy młodzież będzie
tym zainteresowana. We wrześniu chcemy przeprowadzić wyboru do tego gron podczas
wyborów do trójek klasowych czy samorządów szkolnych. W październiku chcemy
zorganizować warsztaty na temat samorządu, działalności Rady miejskiej. Młodzież
popracuje także nad swoimi problemami, tak aby w listopadzie na uroczystej sesji
przedstawić nam radnym swoje spojrzenie na gminę.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 26 czerwca br.
W posiedzeniu komisji brało udział 6 radnych. Porządek obrad oraz protokół
z posiedzenia komisji z dnia 29.05.2019 r. został przyjęty jednogłośnie. Członkowie
komisji nie zgłosili uwag do porządku obraz dzisiejszej sesji. Członkowie Komisji
Rewizyjnej otrzymali uchwałę nr 4200/V/82/2019 z dnia 21.05.2019 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał opinię pozytywną. Uwag do wyżej wymienionej
uchwały członkowie komisji nie zgłosili.
Na tym posiedzenie zakończono.
2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 24 czerwca br.
W materiałach na sesję nie było branżowych uchwał dot. Komisji, do pozostałych
materiałów zawartych w porządku obrad uwag nie zgłosiła.
Zauważono problem artykułów, które ukazują się w lokalnej prasie czy mediach
społecznościowych na temat imprez, wydarzeń organizowanych w gminie. Niestety
często jest tak, że pomija się w nich organizatorów, czy brakuje podziękowań dla tych,
którzy fizycznie przyczyniają się do ich przygotowania – pracowników MOK, ZDiSK
czy MOSiR. Można z nich wyciągnąć mylne wnioski, że zostały przygotowane przez
kogoś innego.
Poinformowano, że w ramach projektu OSA udało się pozyskać środki na siłownię
w Leszczynach. Jest to strefa aktywności na ul. Sportowej. Pozyskano 25 tys. zł,
wartość zadania wyniesie 59 tys. zł.
Omówiono imprezy, które odbyły się w ostatnim czasie w naszej gminie tj.:
• Around the rock,
• Industraida,
• zakończenie roku akademickiego UTW,
• zakończenie roku poszczególnych zespołów artystycznych naszej gminy.
Przedstawiono informacje na temat:
• sukcesów zespołów tanecznych Rytm i Zyg Zag,
• spotkań poetyckich organizowanych przez bibliotekę publiczną,
• zajęć i wycieczek organizowanych przez MOK podczas wakacji.
Omówiono Raport o Stanie Gminy.
Podjęto dyskusję w sprawie organizacji dożynek przez poszczególne sołectwa
w gminie. Podjęto decyzję, że na najbliższe posiedzenie Komisji zostaną zaproszeni
sołtysi, aby wypracować konkretne działania w tym temacie.
Omówiono dalszą współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Wiceprzewodniczący
Komisji radny Stanisław Breza poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się
25 czerwca br.
Dyrektor OPS przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
1) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
2) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Dzielnica Karolinka,
3) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023.
Powyższe projekty zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Komisja w ostatnim czasie dokonała również objazdu boisk przy gminnych obiektach
sportowych oraz basenu otwartego - informacja i dyskusja w tym temacie odbędzie się
na kolejnym posiedzeniu.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodniczący Komisji Radny Marek Szczech poinformował, że w dniu 18 czerwca
br radni (zgodnie z załączoną listą obecności) wraz z p. Pełnomocnik ds. społecznych
Aleksandrą Chudzik oraz dyr. MOSiRu Michałem Cichoniem dokonali objazdu obiektów
sportowych.
Odwiedzono następujące obiekty sportowe: Kryta pływalnia - Basen MOSiR, Boisko
w Czerwionce, Boisko w Czuchowie, Boisko w Książenicach, Boisko w Leszczynach,
Boisko w Stanowicach, Boisko w Szczejkowicach, Boisko w Palowicach, Boisko w Bełku
Boisko w Dębieńsku, Kąpielisko w Czerwionce.
Podczas objazdu boisk stwierdzono, że problemem występującym na większości z nich

jest brak nawodnienia. Wskazane jest przeanalizowanie, na których boiskach można
wykonać studnie i ich sukcesywna realizacja.
Potrzeby zgłaszane przez podmioty korzystające z obiektów sportowych:
Kryta Pływalnia:
• zakup wentylacji na szatnie
• wymiana foli basenowej i wypłycenie niecki basenowej
• remont przebieralni
• budowa strefy saun
• remont pomieszczenie kasy i przebieralni
• wymiana okien
Budynek ul. Wolności:
• dokończenie remontu sali gimnastycznej oraz balkonu
• budowa ubikacji dla niepełnosprawnych oraz remont szatni i holu
Boisko Czerwionka
• remont/ przebudowa trybuny krytej wraz z instalacją miejsc siedzących
• udostępnienie klubowi dodatkowego pomieszczenia (na magazynowanie sprzętu itd.).
Sugerujemy tutaj pomieszczenie, które znajduje się najbliżej hali na obiekcie,
a użytkowane obecnie przez MOSIR
• instalacja opraw świetlnych (ledowe, o większej mocy) na istniejących słupach przy
boisku treningowym celem treningu w godzinach późniejszych w okresie
jesień/wiosna
• ze względu na brak możliwości w związku z brakiem oświetlenia, prosimy
o zainstalowanie opraw świetlnych (ledowe, o większej mocy) na istniejących słupach
przy boisku treningowym.
Boisko Czuchów
• nawodnienie boiska
• instalacja wiat dla piłkarzy zgodnie z przepisami
Boisko w Książenicach
• uregulowanie spraw własnościowych na i wokół boiska
• przejęcie obiektu przez MOSiR, pomoc w utrzymaniu obiektu
• dostosowanie boiska do wymagań IV ligi w szczególności:
• poszerzenie boiska
• budowa miejsc siedzących
• budowa sektora dla gości
• instalacja wiat dla piłkarzy
• wprowadzenie systemu dotacji uwzględniającego awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Boisko w Leszczynach
• zamontowanie siedzisk na istniejącej podbudowie betonowej
• naprawa ogrodzenia od strony lasu (brak płyt)
• budowa studni głębinowej
• zatrudnienie pracownika dbającego o utrzymanie zieleni na terenie obiektu
• dokończenie remontu budynku klubowego.
Boisko w Stanowicach
• remont łazienki,
• wymiana boksów dla gości i gospodarzy,
• naprawa i uzupełnienie brakujących płyt w ogrodzeniu betonowym,
• wymiana ogrodzenia od strony północnej na całej długości boiska (jest za niskie
i częściowo uszkodzone,
• wymiana sześciu przęseł od strony południowej,
• remont dachu – przecieka,
• brak studni do nawadniania trawy.
Boisko w Szczejkowicach
• wymiana ogrodzenia wokół boiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecne
ogrodzenie stanowi duże zagrożenie dla grających zawodników,

• wymiana boksów dla zawodników rezerwowych,
• boisko treningowe - jest wykonane odwodnienie terenu, należy tylko nawieść ziemi,
aby można było zasiać trawę.
Boisko w Palowicach
• wyrównanie płyty boiska (różnica poziomów widoczna gołym okiem), poprawa stanu
murawy
• usunięcie zagrażających drzew
• wymiana boksów dla zawodników
Boisko w Bełku
• zadaszenie namiotem części boiska treningowego celem odbywania treningów
w porze jesienno-wiosennej (koszt ponad 2 mln zł.)
Boisko w Dębieńsku
• wykonanie oświetlenia boiska zgodnie z zasadami PZPN, aby w okresie jesiennozimowo-wiosennym mogły z niego korzystać wszystkie kluby gminne, co spowoduje
odciążenie sali gimnastycznych i możliwość intensyfikacji treningów
Kąpielisko w Czerwionce
• budowa ubikacji
• wzbogacenie placu zabaw o dodatkowe atrakcje
• wypłycenie części niecki basenu co umożliwi w przyszłości montaż zjeżdżalni.
Wnioskujemy (do wydziałów merytorycznych) o wstępne oszacowanie kosztów w/w
inwestycji i potrzeb oraz wskazanie, które z nich mogą być realizowane ze środków
zewnętrznych. Prosimy o przekazanie tej informacji radnym, celem wypracowania
harmonogramu realizacji.
4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,
że posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca br.
Naczelnik wydziału IiR Grzegorz kowalski przekazał informację dot., stanu realizacji
termomodernizacji szkół i przedszkoli w naszej gminie, uwzględniając koszty związane
z realizacją każdego zdania. Łączny koszt samych prac budowanych zamknął się
w kwocie prawie 11 mln zł. Przekazano informacje o efektach wniosku złożonego przez
Wydział Edukacji do Urzędu Wojewódzkiego dot. realizacji programu posiłek w szkole
i w domu. Poinformowano o Komisjach związanych z awansem zawodowym na stopień
nauczyciela mianowanego, które będą przeprowadzone w lipcu oraz o pozyskanych
środkach na zielona pracownię dla SP Nr 6 w Czuchowie. Omówiono sprawy związane
z monitoringiem placówek oświatowych. Członkowie Komisji złożyli wniosek
o umożliwienie mieszkańcom korzystania z boisk oraz placów zabaw znajdujących się
pry placówkach oświatowych również w czasie wakacji.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 czerwca br.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad
dzisiejszej sesji.
Dyrektor ZDiSK poinformował o bieżącej działalności Zarządu:
 przystąpiono do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym tzw. Otwartych Stref Aktywności. Jedno z takich
miejsc powstanie przy ulicy Sportowej w Leszczynach,
 ogłoszono przetargi na remont dróg śladowych,
 okresie wakacyjnym odbędą się prace związane z malowaniem oznakowania
poziomego dróg.
Szerszą dyskusję przeprowadzono w temacie sposobu utwardzenia ulicy Dworcowej –
odcinka łączącego Przegędzę z Leszczynami.
Ustalono, że omówienie przygotowanych przez sołectwa i dzielnice harmonogramów
wskazujących kolejność realizacji zadań w zakresie remontów dróg i chodników na
terenie danej jednostki pomocniczej, zostanie przesunięte na posiedzenie w miesiącu
sierpniu z uwagi na to, że nie wszystkie harmonogramy dotarły do Komisji.

Poruszano również kwestie dotyczące ścieżek rowerowych na terenie gminy,
w szczególności ścieżek prowadzących w kierunku Kamienia.
Uzyskano informację o planach zintegrowania sieci tras rowerowych na terenie naszej
gminy i miasta Rybnik.
Gmina przymierza się również do złożenia wniosku o dotację na trasę rowerową po
śladzie starej linii kolejowej, wspólnie z miastem Orzesze.
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 25 czerwca br.
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.
Komendant 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. Zapoznano
się z informacją o planach zabudowania przez Starostwo tablic z wyświetlaczami
prędkości na drogach powiatowych, przy placówkach oświatowych tj. przy SP nr 1
w Leszczynach, w Książenicach, przy ul. Furgoła w Czerwionce i przy ul. Prostej
w Dębieńsku.
Zapoznano się z pismem skierowany do Rady Sołeckiej Książenice dot. naruszenia
zakazu jazdy kładami i motocyklami w lesie w rejonie Głębokich Dołów.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad
dzisiejszej sesji.
Podjęto wniosek o uporządkowanie zieleni na skwerze obok ronda w Czerwionce, w taki
sposób, aby widoczne było miejsce gdzie znajdują się ławki.
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 24 czerwca br.
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dot. zakresu działania
Komisji, do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad członkowie Komisji nie
zgłosili uwag.
W sprawach bieżących Komisja omówiła dalsze postępowanie w sprawie przyznawania
dotacji do OZE.
Omówiono temat związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Jesteśmy po otwarciu ofert, wpłynęła jedna od firmy Komart na kwotę 522 zł za tonę.
Na pewno przełoży się to na zmianę stawek jednostkowych za odbiór odpadów. Jednak
jest to temat do dalszej dyskusji, gdyż czekamy na nowelizację ustawy
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Przewodniczący zaproponował, aby zorganizować wyjazd na instalację do Komartu.
Komisja ustaliła, iż taki wyjazd będzie zorganizowany po okresie wakacyjnym.
Omówiono także problem uciążliwości zapachowych, który pojawił się w ostatnim czasie
w związku ze zwożeniem biomasy z oczyszczalni ścieków z Żor celem rekultywacji
i zazielenienia zwałów płaskich. Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki
Nieruchomościami wyjaśnił, że w projekcie jest przewidziana rekultywacja biologiczna
zwałów i wskazane było wzbogacić podłoże biomasą. Z-ca Burmistrza zapewnił,
iż przywożony materiał posiada wszelkie atesty i jest dopuszczony do tego typu użytku,
i że w najbliższym czasie materiał zostanie rozściełany, więc uciążliwości powinny
zniknąć. W związku z zaistniałą sytuacją i uciążliwościami na razie nie przewiduje się
dalszej rekultywacji przedmiotową biomasą w dotychczasowy sposób.
Następnie omówiono problem związany z brakiem wody i awariami sieci wodociągowej.
Zaproponowano, aby zorganizować spotkanie z przedstawicielem PWIK w temacie

stanu technicznego sieci wodociągowej i koniecznej modernizacji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca br.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. oraz
zmiany WPF. Skarbnik GiM omówiła zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok
i do WPF. Komisja skupiła się głównie na omówieniu zwiększenia środków
na wynagrodzenia dla pracowników ZDiSK oraz na zwiększeniu środków na wydatki
związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości
600 tys. zł i zabezpieczeniu środków na te wydatki związane z nowa umową
w wysokości 1 mln 100 tys. zł. W sumie 1,7 mln zł. Projekt uchwały budżetowej oraz
projekt WPF został przez radnych zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił materiały do omówienia dot. wykonania
budżetu GiM za 2018 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok,
sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia oraz opinię RIO
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego. Powyższe materiały zostały omówione w sposób bardzo szczegółowy
prze Skarbnika i Burmistrza.
Dochody Gminy za 2018 r. wykonano w wysokości 167.471.849,72 zł. Zaś wydatki
wyniosły 165.556.697,56 zł. Budżet GiM za 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie
1.915.152,16 zł. Wykonane dochody bieżące były wyższe do wykonanych wydatków
bieżących o kwotę 10.300.725,15 zł, co oznacza, że uzyskano nadwyżkę operacyjną
w powyższej kwocie. Spełniony został zatem warunek zapisany w art. 242 i 243 ustawy
o finansach publicznych. O stanie finansów gminy świadczy także poziom jej zadłużenia.
Łączna kwota zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 22.000.037,17 zł
co stanowi 13,1% dochodów budżetowych. Zadłużenie Gminy systematycznie z roku na
rok spada. Po dyskusji i dodatkowych wyjaśnieniach Komisja pozytywnie zaopiniowała
materiały dot. wykonania budżetu przy 2 głosach wstrzymujących.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji radny Artur Szwed
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 17 czerwca br.
Tematyka posiedzenia obejmowała dalsze rozpatrzenie petycji Związku Zawodowego
Oświata, którą omawiano już 16 kwietnia.
Podmiot wnoszący petycję tj. Związek Zawodowy Oświata, działając w interesie
publicznym zażądał podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy
organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem ich zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany dotychczasowego
sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie skargi, wnioski i petycje
składane przez nauczycieli do organu stanowiącego i kontrolnego, celem rozpatrzenia
będą rozpoznawane w oparciu o normy prawne wynikające z wymienionej ustawy
o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa oświatowego i poddawane pod publiczną
dyskusję na sesjach rady.
Po wnikliwej analizie petycji oraz szerokiej dyskusji stwierdzono, że:
1) arkusze organizacyjne pracy szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w tym dotyczące roku
szkolnego 2019/2020, są dogłębnie analizowane pod kątem ich zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zatwierdzane w oparciu
o postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), i przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz.649 z późn. zm.).
Sposób zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli jest szczegółowo

określony ww. przepisami prawnymi. Stąd też uwzględnienie żądania polegającego
na zmianie dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w przedmiotowym
zakresie nie znajduje uzasadnienia;
2) sposób rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji jest określony przepisami
prawa, w tym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.870).
Rada Miejska rozpatrując w ramach swoich kompetencji odpowiednio skargi,
wnioski lub petycje, każdorazowo rozstrzyga je mając na względzie obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa, w tym również przepisy prawa wewnętrznego Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Komisja 3 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi” przyjęła powyższe stanowisko, które
skierowano w formie uchwały pod obrady dzisiejszej sesji.
Na posiedzeniu przekazano również do Burmistrza petycje złożone do Rady Miejskiej,
do których organem właściwym do rozpatrzenia jest Burmistrz.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się dwa razy. Przedmiotem rozmów były sprawy
bieżące gminy oraz tematy dot. komisji oraz sesji. Klub Radnych przygotował również
5 interpelacji: w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ZDiSK, w sprawie
ukończenia remontu chodnika przy ul. Narutowicza, w sprawie awarii wodociągu oraz
niskiego ciśnienia wody, w sprawie możliwości połączenia ul. Narutowicza
z ul. Dworcową, oraz w sprawie zainstalowania wyświetlaczy prędkości na ul. Wolności.
Ad. 6
Informacja o bieżącej korespondencji:
1. sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
uchwał w sprawie:
 określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
2. pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczące przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 925,
z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Ad. 7
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta za 2018 rok – Burmistrz Gminy i Miasta
omówił Raport w formie prezentacji multimedialnej.
1) Debata nad Raportem.
Radny Marek Szczech powiedział, że cieszy się, że ten dokument powstał, w kolejnych
latach będziemy mieli się do czego odnieść i będziemy widzieli jak nasz praca w Radzie
i w gminie wygląda. Dokument jest takim kompendium wiedzy na temat naszej gminy.
Dokument zaczyna się do demografii, a wg niego powinien skończyć się na demografii,
gdyż jest to efekt końcowy naszych działań, który pokazuje czy gmina jest przyjazna, czy
mieszkańcy chcą tutaj mieszkać. Jeżeli demografia jest na plus to nasze działania są
dobre i ludziom się tutaj podoba. Nie byłoby tez wszystkiego gdyby nie budżet i gdyby
nie polityka budżetowa, która jest od wielu lat prowadzona. Budżet, w którym od wielu
lat wydatki są niższe od dochodów. Zostaje zachowana dyscyplina i także w roku
wyborczym mamy nadwyżkę budżetową. Spłacamy długi i wynik budżetu jest
pozytywny. My jako radni zawsze będziemy mieli cały szereg różnych potrzeb, bo
jesteśmy głosem mieszkańców, który do nas jest skierowany. Problemy w gminie także
są i takim jednym, który przewija się w rozmowach z mieszkańcami to problem walki ze
smogiem. Będzie w tej kadencji bardzo nam ciążył. Zrealizowaliśmy termomodernizację

ale jest to kropla w morzu potrzeb. Cieszy się, że udało nam się pozyskać grant
w wysokości 22 mln zł, dzięki któremu 720 instalacji zostanie zrealizowanych. Na pewno
będzie to istotny krok w walce ze smogiem. Jednak mimo tych nakładów jeszcze przez
wile lat ze smogiem walczyć.
W zeszłym roku mieliśmy wybory samorządowe, w których Burmistrz otrzymał poparcie,
które nie budzi najmniejszych wątpliwości wśród mieszkańców. W związku z powyższym
on też nie będzie miał żadnych wątpliwości odnośnie udzielania mu wotum zaufania.
Radny Adam Karaszewski powiedział, że cieszy się, że jako gmina pogórnicza umiemy
dbać o ochronę środowiska i aplikujemy i przeznaczamy o środki i dzięki którym poprawi
się powietrze w naszej gminie. Cieszy się również, że mamy świadomych mieszkańców,
którzy wnioski do grantu złożyli. To wszystko dobrze rokuje na przyszłość.
Radny Michał Toman pogratulował dobrego Raportu, następne mają być
uzupełnieniem. Zwrócił uwagę, że w dziale dot. demografii to w 2013 r. mieliśmy
młodzieży w wieku 15-29 lat 8962 osoby, w 2017 r. mamy 7520. To jest o 1442 osoby
mniej przy dodatnim wskaźniku demograficznym i tu jest obszar, w którym warto by się
zastanowić co zrobić by ta młodzież nie wyjeżdżała. Kolejną sprawą to spojrzenia na
organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie i jego budowanie. Zabrakło
w Raporcie szerszych danych na ten temat. Brakuje informacji na temat kondycji
organizacji, jak pozyskują środki zewnętrzne, bo to jest miarą tego czy mamy
organizacje silne, które nie patrzą tylko na budżet gminy. Warto by zawrzeć ilość
organizacji pożytku publicznego, środki jakie pozyskują z 1%, a także ilość organizacji
jakie mamy. Jeżeli chodzi o sport to to nie tylko MOSiR warto by się przyjrzeć ilości
aktywnych mieszkańców. Dobrze by było wypracować jakiś system żeby obiekty
sportowe mogły być bardziej dostępne także dla klubów. Chciałby, abyśmy wreszcie
zaczęli prace nad stworzeniem Programu Rozwoju Sportu, który jest zawarty
w strategii. Może dzięki niemu rozwiązalibyśmy pewne. Jeżeli chodzi o budżet
obywatelski, to ma inny spojrzenie niż Burmistrz. Jest on jego zwolennikiem i nie
podziela zdania, że inicjatywy lokalne to jest to samo. Jednak to nie jest zastępstwo
budżetu obywatelskiego. Jest to dobry instrument, aby pokazać mieszkańcom co ile
kosztuje i żeby mieszkańcy zaznajomili się z tym jak miasto działa i że nie na wszystko
nas stać. On również zagłosuje za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania, bo był to
wybór mieszkańców i należy się z nim zgodzić. Poza tym jest on w Komisji Rewizyjnej
w budżecie nie widzi żadnych nieścisłości.
Burmistrz GiM podziękował za konstruktywny głos. Jest jeden problem, nie było wzorca
do Raportu. W związku z tym trudno w Raporcie było przedstawić wszystko.
Te uwagi zostaną wzięte pod uwagę w kolejnych raportach. Jeżeli chodzi o demografię,
to jest to na pewno słuszne spostrzeżenie. Dziękuje także za słowa Pana Marka i Pana
Adama. Dziękuje wszystkim za wysłuchanie Raportu, każdy kolejny będzie lepszy.
Sekretarz GiM Justyna Domżoł powiedziała, że bardzo często z różnych strategii czy
programów musimy sporządzać okresowe sprawozdania. M.in. jest sporządzane
sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. I tam gdzie jest to
możliwe odwołujemy się do nich. Jest to uzupełnienie Raportu, ponieważ nie da się tam
wszystkiego wpisać.
2) W związku z wyczerpaniem głosów w debacie, radni przystąpili do głosowania nad
uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wotum zaufania.
Uchwała Nr X/84/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny wotum zaufania została przyjęta 15 głosami „za” i 5 głosami „przeciw” –
głosowało 20 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar
Mitura, Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała,
Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
PRZECIW: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
NIEOBECNY: Marcin Stempniak.

Ad. 8
Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za 2018 rok - Burmistrza GiM omówił sprawozdania w formie prezentacji
multimedialnej.
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018 Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił z czego ono się składa, czego dotyczy i jakie
kwoty zawiera.
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Skarbnik GiM
przedstawił podstawowe informacje nt. mienia gminy.
Radny Stanisław Breza powiedział, że został radnym w 2010 r. i wtedy zadłużenie
gminy wynosiło 33 mln zł. dziś jest to 22 mln zł. obsługa zadłużenia wynosiła wtedy
prawie 2 mln zł, dziś jest to 680 tys. zł. Mimo to, że przez ostatnie dwie kadencje było
wykonanych szereg bardzo drogich inwestycji, to każdego roku budżet był zamykany na
plusie. Jako obecna rada działamy i od ubiegłego roku od listopada, a oceniamy budżet
roku 2018, na których większość z nas nie miała wpływu. Jednak trzeba oddać obecnej
władzy to, że gminę prowadziła w dobrym kierunku.
4) Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 4200/V/54/2019 z dnia 8 kwietnia 2019
roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Fuchs przedstawił Uchwałę
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018
rok wraz z opinią, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4200/V/82/2019 z dnia 21 maja 2019
roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018.
Uchwała Nr X/85/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok
2018, została przyjęta 15 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2018.
Uchwała Nr X/86/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2018, została przyjęta 15 głosami „za” i 5 głosami
„wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.

ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
PRZECIW: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Janusz
Szołtysek.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.
Burmistrz GIM podziękował wszystkim służbom za przygotowanie spraw związanych
z dzisiejsza sesją. To jest finał funkcjonowania gminy, jeżeli chodzi o finanse. Cieszy się,
że sprawozdanie finansowe zostało przyjęte 15 głosami „za”, a RIO nie dopatrzyła się jako
grupa fachowców żadnych uwag, jeżeli chodzi o kwestie związane z wykonaniem budżetu.
Podziękował tym, którzy zaufali Burmistrzowi i udzielili mu absolutorium. Podziękował także
w imieniu wszystkich pracowników. Powiedział, że chciałby, aby kolejne budżety były coraz
lepsze. I chciałby doczekać takiego momenty, kiedy w tej gminie słowo obiektywizm będzie
miało potwierdzenie chociażby w wytknięciu błędów. Powtórzy to, co zawsze mówi – kolejne
budżety to są budżety możliwości, a nie potrzeb ale są to budżety aktywne. Przy planowaniu
budżetu na 2018 rok planowaliśmy deficyt w kwocie 7 mln 800 tys. zł, a wyszliśmy
na nadwyżkę budżetową.
Przewodniczący RM dodał, że odczytywaliśmy opinie RIO czy uchwałę Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej udział brali radni, którzy mieli odmienne zdanie podczas
głosowania na Komisji, a inne w trakcie absolutorium. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości lub
uwagi, to komisje są na tyle otwarte, że można na nich wszystkie problemu omówić.
Radna Izabela Rajca czuje się wywołana do tablicy. Powiedziała, że wyjaśni dlaczego jest
takie stanowisko Kluby, a nie inne. Pomijając, że na wszystkie interpelacje czy wnioski
otrzymują takie odpowiedzi a nie inne i maja ręce związane. Po drugie mówi się tu
o nieupolitycznianiu gminy. Mu przyszliśmy tu nie jako politycy a z rękami wyciągniętymi
do wszystkich i chcieli współpracować. I współpracują z resztą, ponieważ przeważnie głosują
za uchwałami, które obiektywnie są dobre. Jednakże pamiętają tez pierwszą sesję, gdzie
bez żadnych powodów wszystkie ich zgłoszenia zostały odrzucone. I Burmistrz tak
to ustawił, to on rządzi tą gminą. Stwierdził, że radni, którzy przychodzą z innego
ugrupowania nie dostaną nic. A oni są emanacją wyborców, wyborcy ich wybrali, dostali
bardzo dużą ilość głosów, a w Radzie nie ma to żadnego przełożenia. Czarę goryczy
przelała sytuacja z łączeniem klas. Długo czekali, że być może to się zmieni i apel ich
i rodziców coś zmienią. Niestety nic to nie dało, dlatego jest tak dzisiaj, a nie inaczej.
Burmistrz GiM podkreśli, że absolutorium jest za rok 2018.
Ad. 11
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści
projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały,
w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał przed sesją i pracowali nad nimi
na komisjach branżowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych.
1)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019,

Uchwała Nr X/87/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało
20 radnych.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.

2)

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

Uchwała Nr X/88/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało
20 radnych.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.
3)

Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata
dotyczącej podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy
organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem ich
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany
dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie
skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu stanowiącego
i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane w oparciu o normy prawne
wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa
oświatowego i poddawane po publiczną dyskusję na sesjach rady, uwag nie
zgłoszono.

Uchwała Nr X/89/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata
dotyczącej podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych
pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami
prawa oświatowego oraz zmiany dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten
sposób, że wszelkie skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu
stanowiącego i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane w oparciu o normy
prawne wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa
oświatowego i poddawane po publiczną dyskusję na sesjach rady, została przyjęta
14 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 20 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed,
Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
PRZECIW: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Janusz
Szołtysek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Leszek Salamon
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.
4)

Do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na
ławników do Sądu okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na
kadencję 2020-2023, Przewodniczący RM zaproponował, aby Zespół działał
w czteroosobowym składzie. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Zaproponowano kandydaturę radnego Waldemara Mitury, radnego Artura Szwed,
radnego Stanisława Brezy oraz radnego Artura Soli. Wszyscy kandydaci wyrazili
zgodę.

Uchwała Nr X/90/19 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
do Sądu okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2020-2023,
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.

5)

Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach
na ławników, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr X/91/19 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników, została
przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.
6)

Do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr X/92/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak.
7)

Do projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwala Nr X/93/19 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”
– głosowało 20 radnych.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Benedykt Krzyżowski.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak
8)

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

Uchwała Nr X/94/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 –
2023, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
NIEOBECNI: Marcin Stempniak
Ad. 12
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres
od 23 maja do 19 czerwca 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 13
Wolne głosy.
Radna Izabela Rajca powiedziała że ma świadomość, że absolutorium jest za 2018 r.
pierwsza sesja była w 2018 r., łączenie klas Burmistrz też pewnie zakładał w 2018 r. tylko
zapomniał o tym powiedzieć wyborcom.
Radny Michał Toman zaprosił wszystkich na kolejną edycje wydarzenia Gril+Run=Fun,
która odbędzie się 6 lipca. Wydarzenie organizowane jest przez stowarzyszenie Luxtorpeda.
Podczas imprezy odbędzie się także piknik, te imprezy organizowane są na cele
charytatywne.

Radny Gabriel Breguła powiedział, że w przyszłym roku będą znowu wybory do rad dzielnic
i rad sołeckich. Może warto zastanowić by się nad wspólnym spotkaniem dla obecnych
członków tych rad, są to oddani działacze dla lokalnej społeczności.
Powiedział także, że mieszkańcy skarżą się na przewlekłość w procedowaniu planów
zagospodarowania przestrzennego. Niektórzy nie doczekali się przekształcenia i musieli
kupić działkę gdzie indziej.
Burmistrz GiM powiedział, że każdorazowo na zakończenie kadencji każdy członek rady
otrzymuje podziękowanie. Samorząd jest najlepszą formą sprawowania władzy.
Jeżeli chodzi o plany zagospodarowania, to jesteśmy wiodącą gminą jeśli chodzi
o procedowanie planów. Należy pamiętać, że kryterium ustala Rada, a jeżeli jest kryterium
to ktoś jest pierwszy, a ktoś ostatni. Możemy zaraz po skończeniu planów, które się kończą
rozpoczynać następne. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które plany mają tak jak
i studium, i corocznie te plany procedują. Jako Rada ustaliliśmy także, że w sposób
szczególny traktujemy tych, którzy chcą tu przyjść z kapitałem, z inwestycjami.
I to wykonujemy niemal natychmiast. Jednak nie możemy tych planów mnożyć. Prosi, aby
Rada ustaliła kryteria, które to mają być obszary.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że w tym roku czeka nas
przygotowanie analizy aktualności naszych dokumentów planistycznych, co po dokonaniu
zostanie Radzie przedstawione. Sugeruje także, aby rany zajrzał do Raportu o stanie gminy
i zobaczył ile tych planów zostało wykonanych w ubiegłym roku. W tej chwili jesteśmy
w trakcie procedowania dużego planu na Dębieńsko i Czuchów, czekają nas jeszcze plany
dla terenów górniczych, ponieważ zmieni się koncesja dla Kopalni Knurów-Szczygłowice.
Poza tym każdy plan ma taki dodatek jak analiza skutków finansowych. Plan sam w sobie
drogi nie jest, ale wykonanie infrastruktury, która się z tym wiąże może położyć najbogatszą
gminę. Nie da się zrobić planu nie pokazując dojazdów i dróg, w tym w znakomitej części
nowych dróg publicznych. Może z punktu widzenia jednego mieszkańca czegoś nie robimy
i być może nigdy tego nie zrobimy, bo może nie jest to w interesie zbiorowości jako gminy.
Nigdy nie będzie tak, że zaspokoimy w zakresie planowania wszystkich mieszkańców,
Natomiast my dzisiaj w naszym studium mamy terenów mieszkaniowych zaplanowanych
na drugą gminę, na mniej więcej 80 tys. mieszkańców. Choćbyśmy nie wiem jaki mieli
przyrost naturalny to tych terenów, które są w studium wypełnić nie jesteśmy w stanie.
Ad. 14
Przewodniczący RM podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
omówionych materiałów. Życzył wszystkim miłego wakacyjnego wypoczynku.
Kolejna sesja jest planowana na 30 sierpnia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
(-) Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Strzoda

