Protokół Nr XII/19
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 18 października 2019 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XII 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 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.
Ad. 2
Radna Izabela Rajca złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko.
Wniosek został odrzucony głosami 7 „za”, 6 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” –
głosowało 16 radnych. Punkt został w porządku obrad.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 30 sierpnia 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją
na sali obrad.
Protokół Nr XI/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 30 sierpnia
2019 r. został przyjęty jednogłośnie 16 głosami „za” - głosowało 16 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z
w okresie od 30 sierpnia 2019 r. do 17 października 2019 r. oraz realizacji
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz GiM przedstawił informację o złożonych oświadczeniach
pracowników gminnych.
Przewodniczący RM przedstawił informację o złożonych oświadczeniach
radnych.

działalności
uchwał Rady
majątkowych
majątkowych

Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 16 października br.
W posiedzeniu Komisji brało udział 6 co stanowi kworum. Porządek obrad oraz protokół
z posiedzenia Komisji z dnia 28 sierpnia zostały przyjęte jednogłośnie. Członkowie
Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał dzisiejszej sesji. Na posiedzeniu Komisji

ustalono składy zespołów kontrolujących zgodnie z Planem kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2019 rok. 31 października zostanie przeprowadzona kontrola działalności Wydziału
Gospodarowania Odpadami. W skład zespołu kontrolującego wchodzą radni: Izabela
Rajca, Stanisław Breza i Marek Szczech. Kontrola dochodów i wydatków budżetowych
oraz zdolność do wykonywania zadań zostanie przeprowadzona w SP w Bełku
26 listopada. W skład zespołu kontrolującego wchodzą radni: Artur Sola i Henryk Fuchs.
Na tym posiedzenie zakończono.
2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 14 października br.
Pracownik Wydziału Programowania i Funduszy zewnętrznych przedstawił w formie
prezentacji multimedialnej Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020. Raport został zaopiniowany pozytywnie.
Przekazano podziękowania i gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do Kryształów
PR-u.
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak przedstawiła informacje dot.:
 powołania Młodzieżowego Forum Samorządowego. 11
października zostały
przeprowadzone w szkołach wybory do Forum. Obecnie czekamy na protokoły
z wynikami;
 poinformowała także, że 17-go października odbędzie sią audyt dot. przynależności
familoków do szlaku zabytków techniki. (audyt przeszliśmy pozytywnie)
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała o akcjach przeprowadzonych przez
bibliotekę w ostatnim czasie. Zaprosiła na spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem,
które odbędzie się 23 października.
Dyrektor MOK poinformowała, że:
 po raz 23 odbył się konkurs poetycki o złote cygaro Wilhelma;
 nasze mażoretki zostały zaproszone do występu podczas festiwalu orkiestr
w mundurach, który odbył się na stadionie narodowym w Warszawie;
 2 września odbyło się coroczne spotkanie władz gminy z przedstawicielami
środowiska kombatantów;
 odbyła się inauguracja roku akademickiego UTW;
 rozpoczęliśmy jesienny sezon artystyczny.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że:
 w ramach inicjatyw lokalnych wpłynęło 6 wniosków, obecnie trwa ich ocena;
 26 października odbędzie się konferencja Kościół, cmentarz nasze dziedzictwo.
Przewodnicząca Komisji omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej
z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie
stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 15 października.
Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią na wnioski w sprawie wstępnego
oszacowania kosztów inwestycji w zakresie realizacji boisk przyszkolnych.
W tym zakresie podjęto wnioski:
 o badanie gruntu terenu boiska przy SP w Przegędzy,
 o doprecyzowanie zapisów dot. boiska przy SP 3 - ul. Ogrodowa w Leszczynach,
 o aktualizację dokumentacji projektowej dla obiektu przy SP 8,
 o określenie na które zadania można uzyskać dofinansowanie.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który pozytywnie zaopiniowali.
Zapoznali się również ze zmianami w budżecie dotyczącymi branżowo działalności
Komisji.
Szeroką dyskusję wzbudził projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny.

W tej części posiedzenia Komisji udział wzięli Prezesi klubów sportowych ze Stanowic
i Leszczyn.
Po dyskusji projekt został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”.
Podjęto również wniosek o zwiększenie w budżecie 2020 roku środków na realizację
zadań z zakresu sportu.
Komisja zwróciła się również o przekazanie dyrektorom szkół informacji, aby w pierwszej
kolejności uwzględniali potrzeby gminnych klubów sportowych w zakresie korzystania
z sali gimnastycznych oraz dostosowali godziny otwarcia tych obiektów do wniosków
klubów sportowych.
Zapoznano się również informacją o bieżącej działalności MOSiR-u.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 15 października br.
Na posiedzeniu zapoznano się z Raportem o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014–2020.
Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił bieżącą działalność Zarządu.
Przedstawił potrzeby:
 w zakresie zwiększenia zatrudnienia, szczególnie dotyczy to wykwalifikowanych
pracowników na stanowiskach roboczych,
 w zakresie zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników,
 oraz w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu pozwalającego na prawidłowe
funkcjonowanie Zarządu.
Podjęto wnioski o wprowadzenie do budżetu środków na zwiększenie zatrudnienia
i zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Zarządu oraz o wprowadzenie do budżetu
środków na niezbędną wymianę sprzętu.
Podjęto również wniosek o zwiększanie w budżecie 2020 roku środków na działalności
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.
Dyrektor ZDISK wskazał priorytetowe zadania inwestycyjne na 2020 rok w zakresie
dróg, tj. remont ul. Ligonia, Broniewskiego i Dworcowej w Leszczynach. Inwestycja
przewidziana do realizacji przy założeniu uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych. Remont mostu w Bełku przy ul, Miarki. Remont mostu przy
ul. Młyńskiej.
W sprawach bieżących zgłoszono sprawę ustawienia w okolicy ronda w Stanowicach
znaków zakazu skrętu. Wyjaśniono, że znaki ustawiono pod kątem działki na rondzie,
na której jednak w chwili obecnej nic się nie dzieje. Zgłoszono wniosek o wystąpienie
do Zarządu Dróg Wojewódzkich o usunięcie lub zasłonięcie tych znaków.
Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszony zostanie Wicestarosta w celu
omówienie tematów dotyczących dróg powiatowych.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Radny Stanisław Breza wyjaśnił, że nie chodziło tu o znaki skrętu, a o obowiązkowy
nakaz jazdy na wprost.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 15 października br.
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji przedstawił bieżącą informację o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny oraz działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.
Zapoznano się z pismem Komisariatu Policji w sprawie rozważenia możliwości montażu
oświetlenia w parku w Leszczynach ze względów bezpieczeństwa.
Podjęto wniosek, aby w budżecie 2020 roku zabezpieczyć środki na realizację
oświetlenia w parku w Leszczynach.
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności SM.
Poruszono kwestie dot. monitoringu gminy. Ustalono, że Przewodniczący Komisji zwróci
się do Przewodniczącego Zespołu ds. monitoringu o zwołanie spotkania i na kolejnym

posiedzeniu Komisja uzyska informacje w tym temacie.
Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane z działalnością
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa. Przedstawił również informacje sporządzone
na wniosek Komisji, o stanie zatrudnienia w jednostce budżetowej Zarząd Dróg i Służby
Komunalne.
Zgłaszano bieżące problemy dot. bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.
W sprawach bieżących podjęto temat braku szalet publicznych na terenie Czerwionki
i Leszczyn.
Zgłoszono wniosek do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o wyznaczenie konkretnego
terminu remontu podjazdu do ośrodka zdrowia w Czerwionce – poradni dziecięcej.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad
dzisiejszej sesji.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego –
Przewodniczący Komisji radny Adam Karaszewski poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 14 października br.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: "Zakup
i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w CzerwionceLeszczynach" - jeżeli chodzi o program OZE to jesteśmy na etapie spotkań
mieszkańcami,
 udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Następnie Pełnomocnik ds. PRIG omówił projekt uchwały w sprawie wystąpienia
z apelem do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 2 głosach przeciw.
Omówiono także plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego
„Dębieńsko 1” obejmujący obszar w rejonie ul. Cmentarnej oraz plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujący obszar w obrębie Bełk.
Jeżeli chodzi o Bełk, to do planu złożono ponad 20 uwag. Przedstawiciel pracowni
planistycznej wyjaśnił czego one dotyczą i dlaczego nie mogą być uwzględnione przez
Burmistrza.
Przewodniczący RM przedstawił krótkie sprawozdanie ze spotkania, które odbyło się
1 października w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. Poinformował, że został
tam wystosowany wniosek, aby profesjonalna firma przeprowadziła analizę wstępną
kosztów i opłacalności budowy kompostowni na terenie naszej gminy. Zaproponował,
aby wniosek ten został przegłosowany przez Komisję branżową.
Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli przedstawiony wyżej wniosek.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 października br.
Skarbnik GiM przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2019 roku. Informacja została
zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Komisji dodał, że należy zachować wstrzemięźliwość co do wydatków
budżetowych, na dziś wiadomo, że wiele rzeczy nie zostanie zrealizowanych. Po raz
kolejny zaznaczył, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.
Następnie Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że przy tych wydatkach pojawia się deficyt, który
będziemy musieli pokryć z obligacji oraz wolnych środków, których na dziś już nie mamy.
w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika o odpowiedź
na następujące pytania:
 jakie będą skutki finansowe obniżenia podatku z 18 do 17% ?
 jakie będą skutki finansowe zwolnienia z podatku osób do 26 r. ż.?
 jakie będą skutki finansowe podniesienia płacy minimalnej?
 czy subwencja oświatowa w całości pokryje podwyżki dla nauczycieli?
Skarbnik GiM odpowiedział, że jeżeli chodzi o odpowiedź na pyt 1 i 2 to niestety trudno
to oszacować, ponieważ nie mamy danych dot. struktury podatników. Dla nas będzie
tutaj istotna informacja z Ministerstwa Finansów, choć ona też jest podawana na
zasadzie prognozy.
Jeżeli chodzi o pytanie dot. wzrostu płacy minimalnej, to na pewno dotknie nas jej skutek
finansowy. Na razie jeszcze nie wiemy ilu osobom będzie trzeba podnieść
wynagrodzenia. Problemem dla nas będzie także wzrost opłat za energię elektryczną.
Jeżeli zaś chodzi o subwencję oświatową, to ona nigdy nie pokrywała w całości
wydatków na oświatę. Różnica którą musimy pokryć ze środków własnych to ponad
19 mln zł.
Omówiono także takie sprawy jak potrzeba dofinansowania ZDiSK, wniosek Komisji
Zdrowia dot. zwiększenia środków na dotacje do klubów sportowych czy sprawy
związane z planami zagospodarowania przestrzennego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się dwa razy. Tematem spotkania były sprawy dot.
Komisji oraz sprawy na sesję. Klub przygotował interpelacje w sprawie naprawy placu
przy ul. Rynek 1 i Rynek 2, w sprawie zainstalowania monitoringu w newralgicznych
miejscach w Czerwionce, w sprawie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku, w sprawie
zmiany organizacji ruchu na ul. Kamieńskiej w Przegędzy, w sprawie odmalowania
pomieszczeń sołtysówki w Przegędzy, w sprawie budowy sieci wodociągowej na
ul. Leśnej w Przegędzy, w sprawie harmonogramu procedowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie, w sprawie montażu dodatkowych
sensorów systemu Airly.
9) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,
że posiedzenie Komisji odbyło się 16 października br.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 6 branżowych projektów
uchwał. Zostali zapoznani z treścią pisma dot. prośby o przyznanie dotacji dla Klubu
Malucha Wesołe Maluszki w Czerwionce, ul. Wolności 14 a oraz z planem remontów
szkołach podstawowych i w przedszkolach, wynikającym z protokołów przeglądu stanu
technicznego. Przekazano informacje o uroczystości nadania imienia Przedszkolu
w Bełku „Bajkowy Ogród” oraz o otwarciu w SP Nr 6 w Czuchowie Zielonej pracowni
o nazwie „Ekologika”, a także o uroczystości z okazji Gminnego Dnia Edukacji, której
organizatorami byli Wydział Edukacji oraz SP w Szczejkowicach. Uroczystość ta odbyła
się 15 października w CEK.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
Ad. 6
Informacja o bieżącej korespondencji:
1) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
dotyczące
projektów uchwał:
 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,



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
z późniejszymi zmianami,
 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.:
"Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
w Czerwionce-Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za
pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania
polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi
priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3
Odnawialne źródła energii – konkurs,
2) uchwała Rady Miasta Żory w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Przewodniczący RM przedstawił informację dot. powołania Młodzieżowego Forum
Samorządowego. W tym temacie odbyło się kilka spotkań. W placówkach oświatowych
zostały przeprowadzone wybory do tego Forum. Które odbyły się 11 października.
Rzecznik Prasowa Hanna Piórecka–Nowak powiedziała, że przedstawicieli Forum
będziemy gościć najprawdopodobniej na sesji listopadowej, więc spokojnie czekamy,
aż wszystkie protokoły i dokumenty ze szkół do nas spłyną.
Radny Michał Toman podziękował za współpracę w tym zakresie i włożony ogrom pracy
zwłaszcza ze strony Pani Rzecznik i Pani Kasi.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści
projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały,
w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał przed sesją i pracowali nad nimi
na komisjach branżowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 19 głosach „za”- głosowało 19 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/114/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało
19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Skarbnik GiM przedstawił krótkie wyjaśnienia. Uwag do
projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr XII/115/19 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 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach
i Sądu Rejonowego w Rybniku, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Stanisław Breza
przedstawił informację o pracach Zespołu oraz opinię o kandydatach na ławników (zał.)
Rada Miejska, przed przystąpieniem do wyboru ławników, powołała trzyosobową
Komisję Skrutacyjną. Do składu Komisji Skrutacyjnej przedstawiono kandydatury
radnego Gabriela Breguły, radnego Stanisława Brezę, radnego Waldemara Miturę oraz
radnego Artura Solę. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Radny Marcin Stempniak zapytał czy stało coś na przeszkodzie, aby radni otrzymali
nazwiska kandydatów wcześniej, aby móc się zapoznać z kandydaturami.
Radca Prawny Aleksander Żukowski powiedział, że nie było przeciwskazań.
Radny Marcin Stempniak powiedział, że ma wniosek, aby na przyszłość radni otrzymali
wcześniej nazwiska osób, które maja rekomendować, po to by móc się z nimi zapoznać.
W/w skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało
19 radnych.
W dalszej części Radca Prawny Aleksander Żukowski przedstawił zasady głosowania.
Wyjaśnił, że głosowanie na ławników ma charakter głosowania tajnego, na kartach
do głosowania.
Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej sprawdzili urnę do głosowania oraz rozdali
wszystkim radnym karty do głosowania.
Po tych czynnościach Rada Miejska przystąpiła do tajnego głosowania.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej obliczyli głosy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Breza odczytał protokoły
z głosowania na ławników.
W wyniku tajnego głosowania ławnikami wybrani zostali:
do Sądu Okręgowego w Gliwicach:
1. Adamczyk Krystian
2. Bluszcz Ryszard
do Sądu Rejonowego w Rybniku:
1. Binda Janina
2. Pająk Danuta
w tym do orzekania w zakresie prawa pracy:
1. Franek Andrzej
2. Jasiak Gabriela
3. Lawnik Urszula
4. Rudziński Robert
Przewodniczący RM odczytał Uchwałę Nr XII/116/19 stwierdzającą wybór ławników.
4) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmujący obszar w rejonie
ul. Cmentarnej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmujący obszar w rejonie
ul. Cmentarnej, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.

5) Do projektu uchwały uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk, Mecenas
Aleksander Żukowski wyjaśnił, że najpierw Rada musi przegłosować sposób
rozstrzygnięcia przez Burmistrza GiM uwag wniesionych do planu. Wyjaśnił jak ma ta
procedura wyglądać. Omówił także zgłoszone autopoprawki.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że będziemy głosować za nie uwzględnieniem uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego
do publicznego wglądu w dniach od 8 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.
Rada Miejska postanawia nie uwzględnić następujących uwag:
1) uwagi nr 2 wniesionej przez O.K. dotyczącej przeznaczenia pod zabudowę działki od
strony bocznej ulicy Nalepy, w całości z następującym uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako E30R – obszary rozwojowe wyłączone z zabudowy. Zgodnie
z ustaleniami Studium – dla terenów oznaczonych symbolem OR – zmiana
przeznaczenia terenów może nastąpić po wypełnieniu 80% zabudowy obszarów
oznaczonych symbolami M2 wyznaczonych w sąsiedztwie terenów OR. Wnioskowana
działka w większości przeznaczona jest pod zabudowę od strony północnej wraz
z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej poprzez wyznaczony układ dróg
wewnętrznych. Poszerzenie terenu pod zabudowę w kierunku południowym wykracza
poza zakres rozwoju kwartałów zabudowy wyznaczonych w Studium.
Uwaga nr 2 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
2) uwagi nr 3 i uwagi nr 19 wniesionej przez R.G. w części odnoszącej się
do przeznaczenia całej działki pod zabudowę, z następującym uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w części w obszarze
określonym w Studium jako E44M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą
zabudowy jednorodzinnej. Pozostała część działki znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem E13Z2 – tereny dolin rzek i potoków. Przeznaczenie całej działki pod
zabudowę ingerowałoby to w ustalenia Studium dla terenów Z2.
Uwaga nr 3 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
Uwaga nr 19 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
3) uwagi nr 4 wniesionej przez O.B. dotyczącej przeznaczenia działek rolnych na tereny
mieszkaniowe z możliwością zabudowy jednorodzinnej, w całości z następującym
uzasadnieniem:
Działki objęte uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajdują się w obszarze określonym
w Studium jako E40R – obszary rozwojowe wyłączone z zabudowy. Zgodnie
z ustaleniami Studium – dla terenów oznaczonych symbolem OR – zmiana
przeznaczenia terenów może nastąpić po wypełnieniu 80% zabudowy obszarów
oznaczonych symbolami M2 wyznaczonych w sąsiedztwie terenów OR. Przeznaczenie
działek objętych uwagą na teren budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę

ładu przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działki
te oddalone są znacznie od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Uwaga nr 4 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
4) uwagi nr 5 wniesionej przez G.G. w części odnoszącej się do przeznaczenia całej
działki pod zabudowę, z następującym uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
Uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako E4R1 – tereny rolnicze z zabudową. Na terenach R1 dopuszcza się
nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowę
uzupełniającą jako zabudowę którą należy lokalizować w lukach budowlanych
rozumianych jako teren przyległy do drogi publicznej lub wewnętrznej o szerokości max
80 m licząc wzdłuż drogi pomiędzy istniejącymi budynkami. Należy nadmienić, że część
działki, zgodnie z ustaleniami Studium została przeznaczona pod zabudowę.
Uwaga nr 5 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
5) uwagi nr 6 wniesionej przez E.T.P. dotyczącej przeznaczenia działki rolnej na tereny
mieszkaniowe z możliwością zabudowy jednorodzinnej, w całości z następującym
uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 dopuszcza się
wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki objętej uwagą na teren
budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu przestrzennego poprzez
sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działka ta oddalona jest znacznie
od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy. Ponadto należy dodać,
iż zgodnie z ustaleniami w/w Studium działka ta znajduje się w korytarzu planowanej
obwodnicy Bełku – jako drogi klasy głównej.
Uwaga nr 6 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
6) uwagi nr 7 wniesionej przez A.K.M. dotyczącej przeznaczenia działki rolnej na tereny
mieszkaniowe z możliwością zabudowy jednorodzinnej, w całości z następującym
uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 dopuszcza się
wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki objętej uwagą na teren
budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu przestrzennego poprzez
sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działka ta oddalona jest znacznie
od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Uwaga nr 7 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.

7) uwagi nr 8 wniesionej przez L.H.H. dotyczącej powiększenie terenu pod zabudowę
poprzez przesunięcie granicy zabudowy w rejonie ulicy Palowickiej na większą odległość
od tej ulicy w całości z następującym uzasadnieniem:
Część działki objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 dopuszcza się
wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie pozostałej części działki objętej
uwagą na teren budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu
przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działka
ta oddalona jest znacznie od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Należy nadmienić, że część działki, zgodnie z ustaleniami Studium została
przeznaczona pod zabudowę.
Uwaga nr 8 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
8) uwagi nr 9 wniesionej przez E.T.P. dotyczącej przeznaczenia działki rolnej na tereny
mieszkaniowe z możliwością zabudowy jednorodzinnej oraz obniżenia wysokości
obiektów budowlanych do nie więcej niż 7 metrów wysokości w całości z następującym
uzasadnieniem:
Część działki objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 dopuszcza się
wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie pozostałej części działki objętej
uwagą na teren budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu
przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działka
ta oddalona jest znacznie od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Należy nadmienić, że część działki, zgodnie z ustaleniami Studium została
przeznaczona pod zabudowę. Ponadto należy dodać, iż zgodnie z ustaleniami
w/w Studium część działki znajduje się w korytarzu planowanej obwodnicy Bełku – jako
drogi klasy głównej. Niezbędne jest zachowanie rezerwy pod realizacje drogi zgodnie
z ustaleniami Studium. Stosownie do przepisów art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) przez obiekt budowlany należy
rozumieć budynek, budowle bądź obiekt małej architektury. Stosownie do przepisów
art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określono
w projekcie planu zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania
dla wszystkich wyznaczonych terenów. W zakresie obniżenia wysokości wszystkich
obiektów budowlanych do 7 metrów - zgodnie z przytoczoną wyżej definicją obejmuje
to również wysokości budynków mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym
narzędziem regulacji zagospodarowania przestrzennego. Zawiera przepisy powszechnie
obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oraz
warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania m.in. decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wskazane w projekcie wysokości obiektów budowlanych jak
i budynków zachowują przyjęty w gminie ład przestrzenny i kontynuują gminną politykę
przestrzenną w tym zakresie.
Uwaga nr 9 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.

9) uwagi nr 10 wniesionej przez I.J.M. dotyczącej utworzenia drogi dojazdowej
(przedłużenie ulicy Pogodnej) do planowanych działek budowlanych przez ich działki
rolne w całości z następującym uzasadnieniem:
Wyznaczona droga 16KDW w sposób optymalny przebiega przez działkę wnoszącej
uwagę, dając możliwość sukcesywnego uwalniania pod zabudowę kolejnych jej
fragmentów. Ustalony w projekcie planu przebieg jest wynikiem szczegółowej analizy
i uznać go należy za optymalny. Ponadto działka będąca własnością wnoszących uwagę
jest długa i w niewielkiej części przeznaczona pod zabudowę co umożliwia dalsze
utrzymywanie jej jako rolniczej. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż wyznaczona
w projekcie planu droga nie stanowi drogi publicznej a drogę wewnętrzną.
Uwaga nr 10 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 19 „za” – głosowało
19 radnych.
10) uwagi nr 11 wniesionej przez F.B.M. dotyczącej p obniżenia wysokości obiektów
budowlanych do nie więcej niż 8 metrów wysokości w całości z następującym
uzasadnieniem:
Stosownie do przepisów art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek,
budowle bądź obiekt małej architektury. Stosownie do przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określono w projekcie planu
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania dla wszystkich
wyznaczonych terenów. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie obniżenia wysokości
wszystkich obiektów budowlanych do 7 metrów – gdyż zgodnie z przytoczoną wyżej
definicją obejmowałoby to również wysokości budynków mieszkalnych. Plan miejscowy
jest podstawowym narzędziem regulacji zagospodarowania przestrzennego. Zawiera
przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zasad jego
zagospodarowania oraz warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę
do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę. Wskazane w projekcie wysokości
obiektów budowlanych jak i budynków zachowują przyjęty w gminie ład przestrzenny
i kontynuują gminną politykę przestrzenną w tym zakresie.
Uwaga nr 11 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 18 „za” – głosowało
18 radnych.
11) uwagi nr 12 i uwagi nr 13 dotyczących obniżenia wysokości obiektów budowlanych
do nie więcej niż 8 metrów wysokości oraz ujęcia w planie następującego zapisu
„ … ogranicza się uciążliwości związane z planowaną inwestycją do działki (terenu),
do którego inwestor posiada tytuł prawny w całości z następującym uzasadnieniem:
Stosownie do przepisów art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) przez obiekt budowlany należy rozumieć
budynek, budowle bądź obiekt małej architektury. Stosownie do przepisów art. 15 ust. 2
pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określono w projekcie
planu zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania dla wszystkich
wyznaczonych terenów. Nie uwzględnia się również uwagi w zakresie obniżenia
wysokości wszystkich obiektów budowlanych do 8 metrów – gdyż zgodnie z przytoczoną
wyżej definicją obejmowałoby to również wysokości budynków mieszkalnych. Plan
miejscowy jest podstawowym narzędziem regulacji zagospodarowania przestrzennego.
Zawiera przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zasad
jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę
do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę. Wskazane w projekcie wysokości
obiektów budowlanych jak i budynków zachowują przyjęty w gminie ład przestrzenny
i kontynuują gminną politykę przestrzenną w tym zakresie. Ponadto wnioskowany zapis
„ogranicza się uciążliwości związane z planowaną inwestycją do działki (terenu),
do którego inwestor posiada tytuł prawny” wykracza poza zakres planu miejscowego.
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych i rozstrzygnięciami
organu nadzoru nie wprowadza się do tekstu planu ustaleń wykraczających poza
materię planowania przestrzennego. Obowiązkowy zakres ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego określony jest w art. 5 ustawy ustawie z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. nr 164 poz.1587).
Uwaga nr 12 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
Uwaga nr 13 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
12) uwagi nr 14 i uwagi nr 15 dotyczących przeznaczenia działki rolnej na tereny
mieszkaniowe z możliwością zabudowy jednorodzinnej, obniżenia wysokości obiektów
budowlanych do nie więcej niż 8 metrów wysokości oraz ujęcia w planie następującego
zapisu „ … ogranicza się uciążliwości związane z planowaną inwestycją do działki
(terenu), do którego inwestor posiada tytuł prawny w całości z następującym
uzasadnieniem:
Część działki objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 o dopuszcza
się wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym
planie zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie pozostałej części działki
objętej uwagą na teren budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu
przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Należy
nadmienić, że część działki, zgodnie z ustaleniami Studium została przeznaczona pod
zabudowę. Stosownie do przepisów art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) przez obiekt budowlany należy
rozumieć budynek, budowle bądź obiekt małej architektury. Stosownie do przepisów
art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określono
w projekcie planu zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania
dla wszystkich wyznaczonych terenów. Nie uwzględnia się również uwagi w zakresie
obniżenia wysokości wszystkich obiektów budowlanych do 8 metrów – gdyż zgodnie
z przytoczoną wyżej definicją obejmowałoby to również wysokości budynków
mieszkalnych.
Plan
miejscowy
jest
podstawowym
narzędziem
regulacji
zagospodarowania przestrzennego. Zawiera przepisy powszechnie obowiązujące
w zakresie przeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oraz warunków
zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania m.in. decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wskazane w projekcie wysokości obiektów budowlanych jak
i budynków zachowują przyjęty w gminie ład przestrzenny i kontynuują gminną politykę
przestrzenną w tym zakresie. Ponadto wnioskowany zapis „ogranicza się uciążliwości
związane z planowaną inwestycją do działki (terenu), do którego inwestor posiada tytuł
prawny” wykracza poza zakres planu miejscowego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem
sądów administracyjnych i rozstrzygnięciami organu nadzoru nie wprowadza się
do tekstu planu ustaleń wykraczających poza materię planowania przestrzennego.
Obowiązkowy zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
określony jest w art. 15 ustawy ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r.
(Dz.U. nr 164 poz.1587).
Uwaga nr 14 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
Uwaga nr 15 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.

13) uwagi nr 16 wniesionej przez G.P. dotyczącej przeznaczenia działki rolnej na tereny
mieszkaniowe z możliwością zabudowy jednorodzinnej, w całości z następującym
uzasadnieniem:
Uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako E4R1 – tereny rolnicze z zabudową. Na terenach R1 dopuszcza się
nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowę
uzupełniającą jako zabudowę którą należy lokalizować w lukach budowlanych
rozumianych jako teren przyległy do drogi publicznej lub wewnętrznej o szerokości max
80 m licząc wzdłuż drogi pomiędzy istniejącymi budynkami. Takie warunki nie są w tym
przypadku spełnione. Przeznaczenie pozostałej części działki objętej uwagą na teren
budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu przestrzennego poprzez
sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działka ta oddalona jest znacznie
od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Uwaga nr 16 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
14) uwagi nr 17 wniesionej przez D.Z.G. dotyczącej przeznaczenia działek na zabudowę
siedliska w całości z następującym uzasadnieniem:
Działki objęte uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajdują się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 dopuszcza
się wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym
planie zagospodarowania przestrzennego. Część działek znajduje się w obszarze
oznaczonym symbolem E13Z2 – tereny dolin rzek i potoków. Przeznaczenie działek
objętych uwagą na teren budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu
przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działki
te oddalone są znacznie od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Uwaga nr 17 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
15) uwagi nr 18 wniesionej przez M.A.Ł. dotyczącej poszerzenia strefy terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w legendzie planu symbolem MN dla ich
działki, z tego względu że działka ta jest zagospodarowana jako strefa zamieszkała
w całości z następującym uzasadnieniem:
Uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R1 – tereny rolnicze z zabudową. Na terenach R1 dopuszcza się nową
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza się również utrzymanie istniejącej
zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowę uzupełniającą jako
zabudowę którą należy lokalizować w lukach budowlanych rozumianych jako teren
przyległy do drogi publicznej lub wewnętrznej o szerokości max 80 m licząc wzdłuż drogi
pomiędzy istniejącymi budynkami. Na terenach R1 określonych w Studium dopuszcza
się wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym
planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym nie wskazywano tej
działki jako zabudowy mieszkaniowej czy zagrodowej pozostawiając jako istniejącą
zabudowę która posiada adekwatne zapisy w projekcie uchwały. Ponadto część działki
wskazano pod zabudowę zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu
zagospodarowania.

Uwaga nr 18 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
16) uwagi nr 20 wniesionej przez J.B. dotyczącej przekwalifikowania działki pod zabudowę
jednorodzinną w całości z następującym uzasadnieniem:
Część działki objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 dopuszcza
się wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym
planie zagospodarowania przestrzennego. Pozostała część działki znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem E13Z2 – tereny dolin rzek i potoków Przeznaczenie
działki objętej uwagą na teren budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę
ładu przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działka
ta oddalona jest znacznie od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Uwaga nr 20 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
17) uwagi nr 21 wniesionej przez P.S. dotyczącej włączenie całego terenu działek
do terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) bez projektowania dróg wewnętrznych w
całości z następującym uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
Uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R1 – tereny rolnicze z zabudową. Na terenach R1 dopuszcza się nową
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza się również utrzymanie istniejącej
zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowę uzupełniającą jako
zabudowę którą należy lokalizować w lukach budowlanych rozumianych jako teren
przyległy do drogi publicznej lub wewnętrznej o szerokości max. 80 m licząc wzdłuż
drogi pomiędzy istniejącymi budynkami. Na terenach R1 określonych w Studium
dopuszcza się wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej
w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższym
wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami obowiązującego
planu zagospodarowania, pozostawiając pozostałą część działki jako teren rolniczy.
Uwaga nr 21 nie została uwzględniona 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”–
głosowało 17 radnych.
18) uwagi nr 22 wniesionej przez K.G. dotyczącej przeznaczenia terenów rolniczych
po wschodniej stronie ul. Granicznej, a przynajmniej na parceli 163/37 oraz okolicznych
działek pod zabudowę mieszkaniową w całości z następującym uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
Uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej rolnicze
z zabudową. Na terenach R1 dopuszcza się nową zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowej. Dopuszcza się również utrzymanie istniejącej zabudowy. W ustaleniach
Studium zdefiniowano zabudowę uzupełniającą jako zabudowę którą należy lokalizować
w lukach budowlanych rozumianych jako teren przyległy do drogi publicznej lub
wewnętrznej o szerokości max 80 m licząc wzdłuż drogi pomiędzy istniejącymi
budynkami. Na terenach R1 określonych w Studium dopuszcza się wyłącznie
utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym nie wskazywano tej działki

jako zabudowy mieszkaniowej czy zagrodowej pozostawiając jako istniejącą zabudowę
która posiada adekwatne zapisy w projekcie uchwały.
Uwaga nr 22 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
19) uwagi nr 23 wniesionej przez D.H. dotyczącej przeznaczenia działki rolnej na działkę
budowlaną w całości z następującym uzasadnieniem:
Część działki objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R2 – tereny rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 dopuszcza się
wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie pozostałej części działki objętej
uwagą na teren budowlany byłoby niekorzystne ze względu na ochronę ładu
przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania się zabudowy. Działka
ta oddalona jest znacznie od istniejących, jak i projektowanych terenów zabudowy.
Ponadto należy dodać, iż zgodnie z ustaleniami w/w Studium działka ta znajduje się
w korytarzu planowanej obwodnicy Bełku – jako drogi klasy głównej. Niezbędne jest
zachowanie rezerwy pod realizacje drogi zgodnie z ustaleniami Studium.
Uwaga nr 23 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
20) uwagi nr 24 wniesionej przez D.T. w części odnoszącej się do umożliwienia budowy
budynku przeznaczonego na cele mieszkalne w zależności od potrzeb z następującym
uzasadnieniem:
Działka objęta uwagą, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny” przyjętego
Uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r.
wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce–
Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. znajduje się w obszarze określonym
w Studium jako R1 – tereny rolnicze z zabudową. Na terenach R1 dopuszcza się nową
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza się również utrzymanie istniejącej
zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowę uzupełniającą jako
zabudowę którą należy lokalizować w lukach budowlanych rozumianych jako teren
przyległy do drogi publicznej lub wewnętrznej o szerokości max 80 m licząc wzdłuż drogi
pomiędzy istniejącymi budynkami. Na terenach R1 określonych w Studium dopuszcza
się wyłącznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiązującym
planie zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga nr 24 nie została uwzględniona jednogłośnie głosami 17 „za” – głosowało
17 radnych.
Uchwała Nr XII/118/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk
została przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za” – głosowało 17 radnych.
NIEOBECNI: Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
6) Do projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania
na środowisko

Uchwała Nr XII/119/19 w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na
środowisko została przyjęta 11 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym”
– głosowało 16 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Adam Karaszewski, Waldemar Mitura, Marcin Stempniak, Bernard
Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp,
Michał Toman.
PRZECIW: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Bogdan Knopik
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
7) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Uchwala Nr XII/120/19 w sprawie, udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało
16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
8) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/121/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego, została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
9) Do projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XII/122/19 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
Radny Michał Toman podziękował za przegłosowanie tej uchwały. Jest to duża zmiana,
jeżeli chodzi o sport. Podziękował za możliwość wzięcia udziału w pracach nad tą uchwałą.
Uchwała ta pozwoli na to, by poszerzyć możliwości finansowania sportu głównie o te
dyscypliny, które nie mają możliwości bycia w związkach sportowych. Pogratulował odwagi.
10) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XII/123/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1
im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za”
– głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
11) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/124/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3
im. Powstańców Śląskich w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie
16 głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
12) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XII/125/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4
im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 16
głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
13) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/126/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało
16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
14) Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
Nr 7 w Bełku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/127/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 7
w Bełku, została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
15) 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
z późniejszymi zmianami, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/128/19 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 z późniejszymi
zmianami, została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
16) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu
grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
w Czerwionce-Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za
pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania polegające
na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1
Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/129/19 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu
grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
w Czerwionce-Leszczynach" ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania polegające na
instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła
energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, została przyjęta
jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/130/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za” – głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu części nieruchomości, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu części nieruchomości, została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za”
– głosowało 16 radnych.
NIEOBECNI: Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Artur Sola, Janusz Szołtysek, Grzegorz
Wolny.
Ad. 8
Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
prezentacja Raportu odbyła się na posiedzeniach Komisji, radni otrzymali również materiał w
formie pisemnej. Uwag do raportu nie zgłoszono. Raport został przyjęty jednogłośnie
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.

Ad. 9
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników gminnych –
została przedstawiono przy sprawozdaniu Burmistrza.
Ad. 10
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres
od 24 sierpnia do 11 października 2019 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 11
Wolne głosy.
Radna Jolanta Szejka podziękowała za przyznanie dotacji na prace konserwatorskie
w kościele w Bełku.
Radna Izabela Rajca poinformowała, że sołectwo 9 października odbył się finał plebiscytu
Dziennika Zachodniego Mistrzowie Agro i Przegędza otrzymało 3 wyróżnienia: sołtys roku,
sołectwo roku i rolnik roku.
Radny Adam Karaszewski powiedział, że standardy powinny wszystkich radnych
obowiązywać jednakowo. Powinniśmy pamiętać, że reprezentujemy interesy 41 tys.
mieszkańców tej gminy niezależnie od tego jakie preferencje polityczne oni mają. Zacytował
słowa radnego Breguły zamieszczone na jednym z portali społecznościowych: „głosując na
Koalicję Obywatelską zgadzasz się na ideologię gender, adopcję dzieci przez LGTB,
wyłudzenia VAT, złodziejstwo i państwo teoretyczne. Osobiście znamy osoby, które z KO
kandydowały, można im niejedno zarzucić ale na pewni nie to, że propaguję LGTB,
złodziejstwo i państwo teoretyczne. Zaapelował do Przewodniczącego RM i Przewodniczącej
Klubu PIS żebyśmy skoncentrowali się na tym co mamy robić i piętnowali tego rodzaju
wystąpienia publiczne.
Radna Izabela Rajca powiedziała, że nie wie co z tej wypowiedzi wynika, od pewnego czasu
odprawia on hucpę polityczną. Rzeczywiście skupmy się na samorządzie.
Radny Adam Karaszewski powiedział, że ubolewa na tym, że w taki sposób odebrała jego
wypowiedź. Sama niedawno apelowała o nie stosowanie mowy nienawiści. A takie
wystąpienia w mediach społecznościowych nie licują z powagą stanowiska sołtysa czy
radnego.
Radny Michał Toman odnośnie apelu, on właśnie dot. spraw samorządu, gdyż próbuje się
tutaj ograniczyć możliwość wypowiadania się samorządu w sprawach lokalnych.
Zapytał jaki jest stan realizacji inwestycji przedszkola w Dębieńsku.
Burmistrz GiM powiedział, że jest projekt, który zakłada budowę tego przedszkola,
wyceniony na 2,5 – 3 mln zł. rozpoczynamy tą inwestycję w roku 2020 i chcielibyśmy, żeby
jak najszybciej została zakończona. Jednocześnie będą tam wykonywane prace budowalne
i będą się tam odbywały zajęcia.
Radny Gabriel Breguła powiedział, że kampania wyborcza się skończyła, a w ramach
rozrywki wieczornej niech radny Karaszewski wejdzie na FB jednego z naszych dyrektorów
szkoły i niech oceni czy takie rzeczy z obrzydliwymi hasłami powinien on udostępniać.
Przewodniczący RM poinformował, że w związku z planowanym wyjazdem na Komart
(temat zgłoszony na Komisji Ochrony Środowiska) jest informacja ze strony firmy, że możliwy
wyjazd byłyby 29 października br. i ze względu na zmianę czasu musiałoby to być o godzinie
15.00 na miejscu. Lista chętnych była dostępna w czasie sesji.
Kolejna sesja jest planowana na 22 listopada.
Ad. 12
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

