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

w dniu 30 sierpnia 2019 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XI 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 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały                        
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie –                       
20 głosami „za”.  
Poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z otrzymanymi 
nowymi wersjami projektów. 
Poprosił również o dokonanie autopoprawki w projektach uchwał ujętych w porządku jako 
podpunkt 13 i 14, polegającej na dopisaniu w paragrafach 1 obu projektów po numerze 
działki - słów: „obręb Książenice” 
 

Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.  
 
Ad. 3  
Protokół z sesji z dnia 27 czerwca 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją 
na sali obrad. 
Protokół Nr X/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 27 czerwca                         
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 27 czerwca 2019 r.  do 29 sierpnia 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 posiedzenie Komisji obyło się 28 sierpnia br.  
W posiedzeniu Komisji brało udział 7 radnych oraz Sekretarz GiM Justyna Domżoł. 
Porządek obrad oraz protokół z posiedzenia Komisji z dnia 26 czerwca zostały przyjęte 
jednogłośnie. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał dzisiejszej sesji. 
Omówiono działalności Komisji za I półrocze 2019 roku. Sprawozdanie z pracy Komisji 
przyjęto jednogłośnie. Całość dokumentacji związana s pracą Komisji za I półrocze                 



2019 r., obejmująca protokoły  z kontroli, protokoły z posiedzeń Komisji i uchwały 

podjęte przez Komisję, znajduje się w Biurze Rady w UGiM Czerwionka-Leszczyny. 
Na tym posiedzenie zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 26 sierpnia br. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację 
projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz 
Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej  nr 159” wraz z Miastem Orzesze. 
Poinformowano, że projekt przyłączenia familoków do sieci ciepłowniczej uzyskał                   
11 mln dofinansowania. Całość inwestycji to 14 mln zł. Poinformowano, że rusza 
konkurs na inicjatywy lokalne. 15 września po raz kolejny odbędzie się impreza                           
w ramach projektu Zielona Wyspa Śląsk, połączona z festiwalem organizacji 
pozarządowych.  
Dyrektor Biblioteki publicznej poinformowała, że w okresie wakacyjnym w ramach 
programu Blask odbywały się zajęcia czytelnicze. Biblioteka rusza także z wyprawką dla 
najmłodszych czytelników w ramach projektu „Mała książka wielki człowiek”. Zaprosiła 
wszystkich obecnych na Narodowe Czytanie, które odbędzie się w CKE 9 września. 
Dyrektor MOK omówiła wakacje z MOK-iem organizowane dla mieszkańców gminy.         
W warsztatach wzięło udział ok 100 uczestników, zaś w wycieczkach prawie 300. 
Poinformowała o sukcesach zespołów Rytm i Zyg Zag i o ich medalach na 
mistrzostwach w Pradze. 
Omówiono także temat związany ze wzrostem stawek za odpady komunalne.  
Na posiedzeniu Komisji obecni byli zaproszeni sołtysi, z którymi został omówiony temat 
organizacji dożynek. Sołtysi opowiedzieli się za tym, żeby jednak corocznie każdy 
dożynki organizował u siebie, gdyż jest to już tradycja. Jednak zdecydowanie środków 
na ten cel jest za mało. Poza tym jest problem, gdy dożynki nakładają się na siebie, 
ponieważ pracownicy MOK nie są w stanie obsłużyć wszystkich na raz. W związku                        
z tym Komisja podjęła dwa wnioski: aby zwiększyć środki na organizację imprez 
kulturalnych w sołectwach i dzielnicach do 5 tys. zł oraz aby wypracować taki 
harmonogram imprez, by nie nakładały się na siebie. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.   
Przewodniczący RM przekazał kilka informacji dot. budowy trasy rowerowej szlakiem 
linii kolejowej 159. Przedstawił historię dot. tej linii kolejowej, obejmująca próby jej 
reaktywacji  i omówił podejmowane przez gminę działania.  

3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 27 sierpnia br. 
Z udziałem Z-cy Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach omówiono temat 
dot. możliwości wykorzystania bieżni w Zespole Szkół przez mieszkańców gminy. 
Uzyskano informację, że obiekt jest otwarty również dla klubów, stowarzyszeń czy 
poszczególnych mieszkańców ale w porozumieniu i w godzinach ustalonych z dyrekcją, 
zgodnie z przyjętym regulaminem. W tej chwili wpłynęło jedno zgłoszenie i na pewno 
zostanie pozytywnie rozpatrzone, po skonstruowaniu planu lekcji szkoły.  
Członkowie Komisji zgłaszali również uwagi co do możliwości korzystania                                      
z infrastruktury sportowej przy innych placówkach oświatowych. Ustalono,                                
że skierowane zostanie pismo do dyrektorów o umożliwienie korzystania z obiektów 
sportowych przez mieszkańców. 
Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację dotyczącą 
składania wniosków na świadczenia „Dobry Start”,  500+  oraz świadczenia rodzinne. 
Dyrektor MOSiR podsumował działalność Ośrodka w miesiącach wakacyjnych. 
Poinformował o trwających przygotowaniach do Nocnego Biegu Ulicznego oraz otwarcia 
po remoncie krytej pływalni.  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały  w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku. 
 



Zwracano uwagę na realizację zgłaszanych przez Komisję wniosków – wniosek dot. 
zasilania budynku ośrodka zdrowia w Przegędzy, mimo pozytywnej odpowiedzi, nadal 
nie został wykonany. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4) Komisja Oświaty – prowadząca obrady radna Jolanta Szejka poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 28 sierpnia br.  
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 
wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,                     
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 
Następnie Naczelnik Wydziału Edukacji omówiła sprawy związane z przygotowaniem 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego tj. związane z  zatwierdzaniem 
arkuszy organizacyjnych, zakończeniem termomodernizacji czy projektem dot. 
doposażenia stołówek szkolnych.  
Wrócono także do sprawy zamykania boisk przyszkolnych w okresie wakacyjnym.                     
Nie wszyscy dyrektorzy zastosowali się do wniosku Komisji oraz zaleceń Burmistrza                                
i nie otworzyli tych obiektów podczas wakacji. W najbliższym czasie odbędzie się 
spotkanie z dyrektorami, na którym sprawa ta zostanie poruszona. 
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 sierpnia br.  
Na posiedzeniu omówiono bieżącą działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów                              
i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach, którą przedstawił Prezes Przedsiębiorstwa.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali branżowe projekty uchwał: 

 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: „Budowa trasy 
rowerowej w Gminie i Mieście Czerwiona-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu 
zlikwidowanej linii kolejowej  nr 159” wraz  z Miastem Orzesze,  

 oraz  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu części nieruchomości komunalnej. 

Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w budżecie w zakresie zwiększenia dotacji 
dla MZK Jastrzębie. 
Ustalono, że otrzymywane harmonogramy remontów dróg i chodników w sołectwach                     
i dzielnicach przekazane zostaną do Zarządu Dróg i Służb Komunalnych, gdzie zostaną 
poddane dalszej analizie. 
Dyrektor ZDiSK poinformował o bieżącej działalności Zarządu, w tym m.in.                                 
o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dróg metodą śladową, jak również 
przygotowywana jest dokumentacja dot. ul. Ligonia, Broniewskiego i Dworcowej                        
w Leszczynach celem złożenia wniosku w ramach funduszu dróg samorządowych. 
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji w większości poświęcone będzie omówieniu 
działalności Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.  
Dyrektor ZGM poinformował o bieżącej działalności Zakładu: 

 trwają prace związane z remontem zameczku i jego otoczenia w Leszczynach, 

 wykonano projekt parkingu przy ul. Sienkiewicza, 

 gmina pozyskała 14 mln. zł. dotacji na termomodernizację Familoków. 
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 27 sierpnia br.  
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji przedstawił bieżącą informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
Podjęto wniosek o publikację w Gazecie Lokalnej „Kurier” informacji o dzielnicowych 
poszczególnych sołectw i dzielnic, z podaniem numerów kontaktowych. 



Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności SM.  
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska przedstawił 
informację o bieżącej działalności Wydziału, również w zakresie działalności jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane z działalnością 
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa.  
Zgłaszano bieżące problemy dot. bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. M.in. 
zgłoszono brak tabliczki z nazwą ulicy Narutowicza w Dzielnicy Leszczyny Stare. 
Członkowie Komisji omówili projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 r. oraz projekty dotyczące 
powołania doraźnej Komisji Statutowej. 
Podjęto wniosek o terminowe odpowiedzi na podejmowane przez Komisję wnioski oraz 
o śledzenie dalszych losów zgłaszanych spraw i przekazywanie informacji w tym 
zakresie. Wniosek dot. wszystkich Komisji branżowych.  
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 26 sierpnia br.  
Komisja omówiła wszystkie projekty uchwał dot. nieruchomości, które zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie.  
Następnie naczelnik Wydziału ZKO omówił dalsze działania związane z realizacją grantu 
dot. OZE. Poinformował, że od września rozpocznie się cykl spotkań w CKE                                    
z beneficjentami w/w projektu. 
Na posiedzeniu Komisji obecny był mieszkaniec Czuchowa, który  wniósł swoje uwagi 
do sposobu przyznawania dotacji do wymiany kotłów. Taki stan rzeczy budzi jego 
wątpliwości co do zasadności przyznawania niektórych dotacji w trybie szczególnym.                
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner zapewnił, iż Burmistrz działa zgodnie z regulaminem, 
a poszczególne sytuacje wymagają każdorazowo odrębnej analizy sytuacji 
wnioskodawców. Następnie Komisja podjęła dyskusję w tym temacie. 
W dalszej części posiedzenia omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty. Wg projektu stawka za odpady segregowane ma wzrosnąć do 24 zł, zaś za 
odpady niesegregowane do 55 zł. Naczelnik Wydziału GO wyjaśniła jakie składniki mają 
wpływ na wysokość nowej stawki. Jest kilka głównych przyczyn takiego stanu rzeczy: 

 wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska. Jeszcze                  
w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca 
odpady zapłaciła 74,26 zł. W tym roku jest to już 170 zł. W roku przyszłym opłata ta 
została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie 3 lat 
wysokość tej opłaty wzrosła o 263%, 

 wzrost cen energii dla przedsiębiorców,  

 wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat, 

 wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów, 

 uwarunkowania w skali ogólnokrajowej, jak chociażby słabo rozwinięty rynek 
surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań 
za wprowadzanie ich do obrotu. 

Pani Naczelnik omówiła procedurę związaną z przeprowadzonym przetargiem oraz 
nową umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podkreśliła,                      
iż Gmina nie zarabia na śmieciach, a zaproponowane stawki są konieczne,                                 
by bilansowały się z ofertą przetargową. Dla przykładu nowa stawka w Wodzisławiu za 
odpady segregowane wynosi 26,10 zł. Niestety śmieci mamy w dalszym ciągu bardzo 
dużo – około 21 tys. ton rocznie. Przekazała także informacje, że 6 września wchodzi                     
w życie nowelizacja ustawy dot. odpadów komunalnych i będziemy mieli 12 m-cy                    
na dostosowanie się do niej. Omówiono także problem z nieprawidłową segregacją 
śmieci przez mieszkańców. 



W tej sytuacji członkowie komisji omówiony projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie 
pozytywnie. 
Następnie przekazano informacje nt. korespondencji dot. granic Parku Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Szczegółowe informacje zostaną przekazane 
radnym droga elektroniczną. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 28 sierpnia br. 
W pierwszej kolejności Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Dyskusję wzbudziły środki, które musimy przeznaczyć na oświatę m.in. w związku                        
ze wzrostem dodatku za wychowawstwo czy planowaną podwyżką płac nauczycieli.                                
Na dzień dzisiejszy nie wiemy czy subwencja oświatowa na ten cel wzrośnie i o ile. Poza 
tym musimy się zmierzyć z mniejszymi wpływami do budżetu gminy z podatku PIT                        
i zwolnieniem z podatku PIT od osób do 26 roku życia. Od 1 października 2019 r. 
podatek podstawowy PIT zostanie zmniejszony o 1% z 18% do 17 %.  
Wyżej omówione uchwały zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
W sprawach bieżących przekazano informację, że na Komisji Promocji omówiono temat 
organizacji dożynek. Podjęto tam wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie przekazać 
dla sołectw i dzielnic środki w wysokości 5 tys. zł na organizację dożynek i imprez 
kulturalnych. Również Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poddał ten wniosek 
pod głosowanie. Wniosek został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym.  
Następnie omówiono temat dot. podwyżki stawek za odpady komunalne. Temat ten 
wzbudził żywą dyskusję wśród radnych, którzy zadali wiele pytań Pani Naczelnik 
Wydziału GO. Wyjaśniła ona, że stawki nie były podnoszone od ponad dwóch lat,                                               
a w międzyczasie stawka za tonę odbioru i zagospodarowania odpadów wzrastała dwa 
razy. W ostatnim czasie do systemu gmina dopłaciła 1mln 700 tys. zł. Zaproponowano, 
aby w najbliższym czasie zebrał się zespół, który by wypracował jakieś rozwiązania  
pozwalające obniżyć koszty związane z gospodarką odpadami. 6 września wchodzi                   
w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i będziemy 
mieli 12 miesięcy, by dostosować się do nowych przepisów. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
Komisja ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rybniku                   
i Okręgowego w Gliwicach wybrała jego osobę na Przewodniczącego tej Komisji. 
Pierwsze posiedzenie Komisja odbyła 19 lipca br., natomiast drugie odbyło się dziś 
przed sesją. Odpowiednia informacja dot. tej kwestii zostanie przedstawiona na sesji                 
we wrześniu, gdzie również będą wybrane osoby na ławników.  
Radny Michał Toman zapytał czy jest oszacowane ile będzie mniej w budżecie                        
z powodu tych ulg.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że zostało takie pytanie zadane na Komisji, 
jednak na dziś nie dokonano takich wyliczeń, ponieważ jest to skomplikowana sprawa.  
Jest tam bardzo dużo zmiennych. Jak Skarbnik wróci z urlopu będzie osobiście z nim na 
ten temat rozmawiał i spróbują oszacować o ile te wpływy będą mniejsze.    

9) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się dwa razy. W tym czasie przygotował 
interpelacje w sprawie utwardzenia drogi ul. Szkolna boczna w sołectwie Przegędza,                  
w sprawie wydłużenia kursów linii autobusowych do Ornontowic, w sprawie obniżenia 
stawki opłaty dziennej dla palcu targowego w Czerwionce, w sprawie zakłócania 
porządku w miejscach publicznych, oraz w sprawie wyjaśnienia braku dalszej realizacji 
remontu drogi w Dzielnicy Dębieńsko.  

 
 
 
 
 



Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

1) zaproszenie do wzięcia udziału w Biegu Samorządowym o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Ornontowice, który odbędzie się 21 września o godz. 10.00 w Parku 
Gminnym w Ornontowicach, 

2) informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotycząca 
rozpoczęcia prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, 

3) uchwała Rady Miasta Rybnik w sprawie wystąpienia z apelem do Rady Ministrów                        
o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów 
powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, 

4) sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji  w sprawie 

 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 
wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,                   
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny  

 projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty                                        
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

5) wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały, 
6) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                   

za pierwsze półrocze 2019 roku – informacja została przesłana na adresy emaliowe 
radnych. Radnych chcących ten materiał w formie papierowej, proszę o zgłoszenie                       
do Biura Rady. 

Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze 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,  
 

Uchwała Nr XI/95/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                           
20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

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

 
Uchwała Nr XI/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                        
20 radnych.   
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku, uwag nie zgłoszono. 

 



Uchwała Nr XI/97/19 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                 
Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Zabrze w 2019 roku, została przyjęta 15 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
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. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Janusz Szołtysek. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej                          
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 
określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków 
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych                       
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.   
 

Uchwała Nr XI/98/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej                                    
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 
określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,                   
za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

5) Do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej                                
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XI/99/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                                              
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 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: Marcin Stempniak. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

6) Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, 
Przewodniczący RM zaproponował, aby Komisja działała w trzyosobowym składzie. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XI/100/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 



7) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej, 
Przewodniczący RM zaproponował kandydaturę radnej Stefani Szyp, radny Artur 
Szwed zaproponował kandydaturę radnego Stanisława Brezy, radna Izabela Rajca 
zaproponowała kandydaturę radnego Gabriela Breguły, radny Marek Szczech 
zaproponował kandydaturę radnego Waldemara Mitury.  
Po przeprowadzeniu głosowania w skład Komisji Statutowej weszli radny Stanisław 
Breza, radny Gabriel Breguła oraz radny Waldemar Mitura.  

 
Uchwala Nr XI/101/19 w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej, została 
przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie                           
od przetargowego trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono.   

 
Uchwała Nr XI/102/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                
z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

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

 
Uchwała Nr XI/103/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

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

 
Uchwała Nr XI/104/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

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

 
Uchwała Nr XI/105/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowych, uwag nie zgłoszono 

 
Uchwała Nr XI/106/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

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

 
Uchwała Nr XI/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 



 
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowych, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości                 
w najem dotychczasowym najemcom, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości                        
w najem dotychczasowym najemcom, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: 
„Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwiona-Leszczyny oraz Mieście 
Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej  nr 159” wraz z Miastem Orzesze, uwag 
nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XI/110/19 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn.: 
„Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwiona-Leszczyny oraz Mieście Orzesze                  
w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159” wraz z Miastem Orzesze, została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej, została przyjęta jednogłośnie                                  
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 

18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/112/19 w sprawie, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej, została przyjęta jednogłośnie                       
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 

 
19) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 

będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XI/113/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Stefania Szyp. 
 
Burmistrz GiM powiedział kilka słów nt. stawek za odpady komunalne, wyjaśnił dlaczego 
musiały zostać ustalone na takim poziomie i poinformował, że gospodarka odpadami musi 



się bilansować. Następnie podziękował radnym, że uchwała została podjęta. Dodał,                          
że zostanie powołana doraźna komisja, która się tematem odpadów zajmie.  
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres                     
od  20 czerwca do 23 sierpnia 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 9 
Wolne głosy. 
Przewodniczący RM poinformował, że radni otrzymali foldery przedstawiające Kościół 
Trójcy Przenajświętszej w Palowicach. Jest to podziękowanie od parafii, od ks. Proboszcza 
za pomoc przy remoncie dachu kościoła. Remont ten odbywał się w latach 2017-2018. Rada 
Miejska poprzedniej kadencji przychyliła się do wniosku ks. Proboszcza i przekazała środki 
na remont obiektów zabytkowych. 
   
Radny Adama Karaszewski podziękował za projekt termomodernizacji familoków, który 
uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Poinformował, że z gazociągu przy                      
ul. Odrodzenia ma być pociągnięta nitka na Czuchów.  
 
Radna Izabela Rajca zapytała jak Burmistrz ustosunkuje się do słów, które padły na tej sali 
na ostatniej sesji po głosowaniu nad wotum zaufania cyt.: „to są dupki, żałosne dupki”. Padły 
te słowa z ust  Pana Pełnomocnika Grzegorza Wolnika.  
Burmistrz GiM powiedział, że jeżeli są osoby które poczuły się dotknięte i urażone, to z góry 
jako Burmistrz za te słowa przeprasza.    
 
Radny Marcin Stempniak wyjaśnił dlaczego wstrzymał się przy głosowaniu nad uchwałą 
dot. stawek za odpady. Ma świadomość, że koszty muszą iść w górę, jednak chciał, aby 
najpierw wypracowano narzędzie, które preferowałoby tych, którzy segregują śmieci,                               
a nawet karało tych, którzy tego nie robią.  
Zwrócił uwagę, aby najpierw głosować kandydatury do poszczególnych komisji, a dopiero 
potem głosować uchwały dot. ilości osób w składzie.  
 
Radny Bogdan Knopik poinformował, że w Dębieńsku gościli pielgrzymi, 23 osobowa grupa 
z Włoch, którzy byli już u nas podczas ŚDM, a ich marzeniem była pielgrzymka na Jasną 
Górę.  
 
Radny Janusz Szołtysek podziękował za propozycję komisji doraźnej w temacie 
zagospodarowania odpadów, szkoda że tak późno. Podał stawki za odpady obowiązujące                
w innych gminach. Wszystkie są niższe od naszych. Może w przyszłości będziemy mogli te 
stawki obniżyć. 
 
Burmistrz GiM powiedział, że dopiero nowa ustawa pozwoli nam pracować nad obniżeniem 
stawek. Stawki są określone wg wyliczeń kosztów przedstawianych przez firmę, która 
wygrała przetarg i ilości wytwarzanych odpadów. Wszyscy chcielibyśmy, żeby stawki były 
najniższe w regionie.  
 
Radny Gabriel Breguła podziękował wszystkim służbom, którzy przyczynili się do 
organizacji dożynek. Podziękował za reakcję na jego interpelację w sprawie remontu 
kapliczki, jest ona zabezpieczona i dokonano tam małego remontu.  
 
Radny Michał Toman powiedział, że stawki, które mamy w przetargu są niższe niż Rybniku, 
a w Rybniku stawki na mieszkańca są niższe. Czy to przypadkiem nie wynika z tego,                                   
że generujemy więcej odpadów na mieszkańca. Może trzeba uświadomić mieszkańców, 
żeby tych odpadów generować mniej.  
 



Przewodniczący RM powiedział, że na wysokość stawek wpływa wiele elementów, dziś 
tego nie rozstrzygniemy. Należy to przeanalizować, przedyskutować na doraźnej komisji.                 
Do tego tematu będziemy wracać przynajmniej cały rok.  
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM Kolejna sesja jest planowana na 27 września.  
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim                      
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  
        


