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

w dniu 22 listopada 2019 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XIII 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).  

 

Ad. 2 
Przewodnicząc RM powitał przedstawicieli Młodzieżowego Forum Samorządowego. 
Poprosił radnego Michała Tomana, jako pomysłodawcę utworzenia Forum, o kilka słów.  
Radny Michał Toman pogratulował młodzieży wyboru, zaangażowania w życie szkoły czy 
miejscowości oraz chęci tego, że chcą coś zrobić. Pomysłem powołania Forum było 
uczczenie 30-lecia samorządności w kraju, a głównym celem jest edukacja młodzieży. Dzięki 
temu młodzież będzie miała okazję zapoznać się z tym jak działa samorząd i jak to wszystko 
funkcjonuje. Być może za kilka lat to ta młodzież zasiądzie na naszym miejscu i będzie                   
do tego dobrze przygotowana. Ma nadzieję, że to Forum przerodzi się w stałą Młodzieżową 
Radę Miejską.  
Burmistrz GiM poinformował, że wśród nas, oprócz przedstawicieli Młodzieżowego Forum, 
jest dwóch uczniów szkół podstawowych – Julia Cichoń i Kamil Warchoł. Są to nasi 
reprezentanci na Mistrzostwach Europy Szkół, którzy zostali Mistrzami Europy w swoich 
kategoriach.  
Następnie zwrócił się do młodzieży. Powiedział, że samorząd jest najlepszą formą 
sprawowania władzy. Przedstawił krótką historię samorządności, historię naszej gminy oraz 
procedowania nazwy. Powiedział, że Forum powstało po to, aby wysłuchać głosu młodych. 
Przedstawiciele Forum, poprzez swój mandat, który zdobyli w demokratycznych wyborach,  
reprezentują swoje środowisko i prosi, aby Rada Miejska brała pod uwagę ich głos i opinie. 
Forum.  
Następnie reprezentantom Młodzieżowego Forum Samorządowego zostały wręczone 
zaświadczenia o wyborze.  
 
Przewodniczący RM przekazał informację o akcji „Szlachetna paczka”, temat został już 
omówiony na Komisjach, poprosił radnych o zbiórkę na ten cel w trakcie sesji. 
Poinformował, że wczoraj był Dzień Pracownika Socjalnego, złożył na ręce Dyrektor OPS 
najserdeczniejsze życzenia.  
 
Przewodniczący RM stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze udział 
wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

Ad. 3 

Przewodniczący RM na wniosek Komisji Promocji, poprosił o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-
Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Punkt został wycofany z porządku obrad.  
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Następnie poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

 zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, 

 uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok, 

 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do Gminy                       
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego, 

 zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej. 
 
Ad. 4  
Protokół z sesji z dnia 18 października 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed 
sesją na sali obrad. 
Protokół Nr XII/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 18 października 
2019 r. został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.       
 
Ad. 5 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 19 października 2019 r. do 21 listopada 2019 r. oraz realizacji uchwał 
Rady Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Ad. 6 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenie Komisji obyło się 20 listopada br.  
W posiedzeniu komisji brało udział 6 radnych. Porządek obrad oraz protokół                                
z posiedzenia komisji z dn. 16.10.19 r. został przyjęty jednogłośnie. Członkowie komisji 
nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji.  
Radni zostali poinformowani o przebiegu postępowania kontrolnego przeprowadzonego 
w Wydziale Gospodarowania Odpadami Urzędu GiM Czerwionka-Leszczyny. Komisja 
stwierdziła, że Wydział Gospodarowania Odpadami funkcjonuje prawidłowo i spełnia 
wszystkie zadania do których wykonywania został powołany.  
Komisja wnioskuje o wdrożenie dodatkowych mechanizmów kontroli. Mechanizmy 
mogłyby powstać poprzez rozwój posiadanego, bądź wykonanie nowego 
oprogramowania. W tym celu wystarczyłoby generować co jakiś czas, zarówno                           
z systemu ewidencji ludności, jaki i ewidencji deklaracji, zbiory zawierające kolumny: 
miejscowość, ulica, numer domu, liczba mieszkańców oraz porównać je automatycznie. 
Wykazane rozbieżności byłyby podstawą do kontroli złożonej deklaracji. 
Zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, kontrola dochodów                               
i wydatków budżetowych oraz zdolność do wykonywania zadań zostanie 
przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Bełku 26.11.19 r. W skład zespołu 
kontrolującego wchodzą Radni: Artur Sola i Henryk Fuchs.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
Wniosek pokontrolny Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie 20 głosami” za” – 
głosowało 20 radnych.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 18 listopada br. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
filii Biblioteki Publicznej znajdującej się w Stanowicach. Przedstawiła zalecenia Biblioteki 
Śląskiej co do pomieszczeń  w których mieszczą się biblioteki – między innymi zaleca 
się, aby nie umieszczano ich w prywatnych budynkach. 
Komisja podjęła wniosek, by przełożyć projekt uchwały na kolejne posiedzenie sesji,       
po otrzymaniu opinii w tej sprawie Sołtysa i Rady Sołeckiej w Stanowicach. 
Komisja podjęła wniosek o przedstawienie propozycji lokalizacji biblioteki                                              
w Leszczynach. 
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Dyskutowano w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Dyskutowano także nad zwiększeniem 
środków na Inicjatywy Lokalne w 2020 roku.  
Zapoznano się z informacjami dot. wysokości planowanego budżetu na 2020 rok                           
w zakresie branżowo dotyczącym działalności Komisji. 
Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje dotyczące: 

 akcji „Szlachetna Paczka”, 

 Młodzieżowego Forum Samorządowego, 

 organizacji kolejnej - 11 edycji święta makówek, 

 zgłoszenia projektu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pod 
nazwą - ,,Rowerowy maj" w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Radlinie i Czerwionce-
Leszczynach. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o Regionalnym Spotkaniu Liderów Odnowy Wsi. 
Zapoznano się z informacjami Pełnomocnik ds. Społecznych dot. przebiegu wyboru 
zadań w ramach inicjatywy lokalnej realizowanych w 2020 roku, w ramach których 
wybrano realizację zadania – wybieg dla psów w dzielnicy Leszczyny. 
Zaprosiła na Turniej Kół Gospodyń Wiejskich  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.   
Radny Stanisław Breza przedstawił kilka informacji związanych z likwidacją punktu 
bibliotecznego w Stanowicach. Na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Sołeckiej w tej 
sprawie. Znalezienie innego lokum dla tej filii jest trudne. Podzielił się także uwagami      
co do zapisów projektu tej uchwały. 
Burmistrz GiM powiedział, że zgadza się z tym wszystkim, jednak niektórych zapisów        
w uchwale po prostu nie może być. Dodał, że nikt nie miał zamiaru likwidować biblioteki. 
Dostaliśmy wypowiedzenie najmu i konsekwencją tego jest likwidacja punktu. Nie mamy 
innego pomieszczenia, które spełniało by wszystkie wymogi. Robimy wszystko, co jest 
wymagane przepisami prawa w tym zakresie. 

3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 19 listopada br.,  
Członkowie Komisji zapoznali się z branżowymi projektami uchwał  w sprawie: 

1) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 rok, 

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia, 

3) przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji Programu 
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego                
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

4) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny        
do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 pn. „Nasza 
przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych" 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją IMAGO dotyczącego 
wspólnej realizacji projektu. 

Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
W sprawach bieżących zapoznano się z: 

 informacjami dot. przebiegu wyboru zadań w ramach inicjatywy lokalnej 
realizowanych w 2020 roku,  

 informacją o realizacji projektu dot. tworzenia biblioteczek plenerowych – niestety 
docierają informacje, że biblioteczki i książki są niszczone, 

 informacjami o problemach z dzikami, które podchodzą coraz bliżej domów              
i dokonują zniszczeń dróg i terenów przyległych. 
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Zapoznano się również informacją dyrektora MOSiR-u dot. projektu budżetu na 2020 r.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 20 listopada br.  
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali branżowy projekt uchwały. 
Przekazano informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w naszej gminie za rok 
szkolny 2018/2019.  
Został omówiony projekt budżetu na rok 2020 w zakresie zadań oświatowych 
Poinformowano o przebiegu i stopniu zawansowania prac związanych z budową sali 
gimnastycznej w Palowicach.  
Członkowie Komisji zostali zapoznani z treścią pisma Mera Dubna na Ukrainie dot. 
propozycji współpracy. 
Omówiono temat zamiaru likwidacji filii biblioteki Publicznej znajdującej się w 
Stanowicach.   
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.    

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 19 listopada br.  
Posiedzenie Komisji odbyło się 19 listopada br. 
Na posiedzenie zaproszony został Wicestarosta Powiatu, który szczegółowo omówił 
zrealizowane i realizowane przez Powiat zadania w 2019 roku w zakresie remontów 
dróg i chodników powiatowych. Największe zadanie to budowa ronda w Leszczynach. 
Poinformował również o ustawieniu tablic z wyświetlaczem prędkości na drogach 
powiatowych w okolicach szkół. 
Ustalono, że z początkiem 2020 roku Starosta przedstawi plany inwestycji na drogach 
powiatowych. 
Omówiono również realizację bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, w tym 
utrzymania zimowego, realizowanego przez Powiat. 
Podjęto wniosek aby na posiedzenie Komisji w miesiącu styczniu zaprosić 
przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Zapoznano się z branżowymi projektami uchwał w sprawie: 

1) Poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych, 
2) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów 

najmu części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony oraz na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów,  

3) wyrażenia zgody na zawarcie  z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu 
części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, 

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment 
terenu  górniczego „Ornontowice 1”, 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Bełk. 

Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
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 19 listopada br.  
Komendant Komisariatu Policji przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa          
i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta oraz działalności Komisariatu Policji                  
w Czerwionce-Leszczynach. 
Naczelnik  Wydziału Edukacji przedstawiła informację na temat. bezpieczeństwa dzieci                  
i młodzieży w szkołach.  
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska przedstawił 
informację nt. bieżącej działalności Wydziału oraz funkcjonowania jednostek ochotniczej 
straży pożarnej. 
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Poinformował również o podjętych działaniach w kwestii monitoringu gminy. Firma                           
z którą prowadzono rozmowy nie nawiązała współpracy. Przed posiedzeniem Komisji 
odbyło się spotkanie Zespołu ds. Monitoringu, kolejna firma testowo na miesiąc 
zamontuje 2 kamery. Docelowo planuje się w przyszłym roku opracować studium 
wykonalności. 
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności SM.  
Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane z działalnością 
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa. 
Zgłoszono wniosek o przeznaczenie w budżecie 2020 roku środków na realizację 
oświetlenia Parku w Leszczynach. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego –
prowadząca obrady radna Jolanta Szejka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 
się 18 listopada br.  
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:  

1) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
części nieruchomości, 

2) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości należących do Gminy                 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego, 

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 
4) wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach gruntowych 

niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli, 
które zaopiniowano pozytywnie. 
Zapoznano się również z uzasadnieniami do projektów uchwał w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej 
części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu  górniczego „Ornontowice 1” oraz 
w obrębie Bełk. 
Zapoznano się z informacją na temat realizacji zadania dot. udzielania dotacji celowej 
projektu grantowego pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w Czerwionce-Leszczynach. 
Uzyskano informacje o planowanym zawieszeniu przyjmowania wniosków na wymianę 
pieców.  
Zapoznano się z informacjami dot. planowanego budżetu na 2020 rok w zakresie 
branżowo dotyczącym działalności Komisji. 
Podjęto wniosek o opracowanie regulaminu dot. usuwania padłych zwierząt. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 listopada br. 
Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że mamy duży deficyt w kwocie ponad 13 mln zł                   
i pozbywamy się wszystkich wolnych środków. 
w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
Następnie Skarbnik omówił propozycje stawek podatkowych na 2019 rok. Stawki 
podatku od nieruchomości są obliczone na podstawie informacji z Ministerstwa 
Finansów i wzrosną o ok. 1,8 %, skutek dla gospodarstwa domowego to wzrost o około 
15 zł na rok. W porównaniu do gmin ościennych jesteśmy na podobnym poziomie.   
Projekty uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku oraz określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportu obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku zostały 
zaopiniowane pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących.  
W dalszej części posiedzenia Komisja omówiła projekt budżetu na 2020 rok. 
Dochody są zaplanowane na poziomie 226 mln zł, zaś wydatki to 228 mln zł. Deficyt 
zaplanowany jest na 2 mln zł. Na dziś mieścimy się we wskaźnikach wynikających                  
z ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące zaplanowane są na poziomie       



6 

 

200 mln zł, z kolei wydatki bieżące na kwotę 193 mln zł. Jednak należy pamiętać,                              
że 1/3 budżetu to środki dla OPS. Samo 500+ to 48 mln zł,  a obsługa tego programu 
leży już po stronie pracowników gminy. Jeżeli chodzi o oświatę to wpływy do budżetu                
z subwencji oświatowej i innych dochodów realizowanych prze z placówki oświatowe               
to ok dotacji to 40 mln zł, zaś wydatki, które musi ponieść gmina to 64 mln zł. Jak  widać                 
do oświaty musimy dołożyć 24 mln zł. Musimy mieć również na uwadze takie czynniki 
jak wzrost płacy minimalnej czy wzrost cen energii elektrycznej, zmniejszenie podatku 
PTI o 1 % i zwolnienie osób do 26 r.ż. z podatku PIT.  
Jeżeli chodzi o duże inwestycje to w budżecie i WPF zaplanowane mamy dokończenie 
budowy sali gimnastycznej przy SP w Palowicach, dokończenie remontu zameczku                   
w Leszczynach, rozbudowę SP w Dębieńsku o oddziały przedszkolne czy 
uciepłownienie familoków. 
Budżet na 2020 rok będzie jeszcze omawiany na komisji przed sesją w dniu                                 
13 grudnia. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9) Komisja Statutowa – Przewodniczący RM poinformował, Komisja spotkała się                        
21 listopada br. w pełnym składzie, było to pierwsze posiedzenie na którym dokonano 
wyboru Przewodniczącego Komisji, zgodnie z otrzymaną Uchwałą doraźnej Komisji 
Statutowej Przewodniczącym Komisji został radny Waldemar Mitura.  

10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się dwa razy. Tematem rozmów były materiały 
dot. Komisji i sesji oraz sprawy gminy. Klub przygotował interpelacje w sprawie 
uregulowania stanu prawnego działki Skarbu Państwa w Sołectwie Przegędza,                           
w sprawie przycięcia drzew na osiedlu Karolinka, w sprawie umieszczenia znaku 
drogowego przy ul. Kombatantów, w sprawie budowy gminnego żłobka oraz w sprawie 
naprawy dachu budynku OSP w Czerwionce.  
 

Ad. 7 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

1) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji    dotyczące 
projektów uchwał w sprawie:  

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia                     
1 stycznia 2020 roku, 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących                       
od dnia 1 stycznia 2020 roku 

 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia 

W stosunku do wyżej wymienionych projektów w czasie konsultacji żaden podmiot nie 
wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektów uchwał. 

2) sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji dotyczących 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 
W trakcie konsultacji 2 podmioty złożyły propozycje zmian Rocznego Programu. 
Stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie 
przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                                 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok, jest następujące: 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że projekt uchwały 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                    
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w niezmienionym brzmieniu, po uzupełnieniu informacji o sposobie 
tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji. 
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3) zaproszenie dla Radnych od Dyrekcji i Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach  na spotkanie z historią szkoły, które 
odbędzie się 11 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00. 

Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.  
 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że ma uwagi co do Rocznego Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. Wpłynęły uwagi do Programu i ubolewa, że nie zostały one 
uwzględnione, dot. zwiększenia kwoty środków na inicjatywy lokalne i umieszczenia tego 
zapisu w Programie. Wypływa to z wielu wniosków organizacji pozarządowych jak i radnych. 
Szkoda, że ni udało się przewnioskować tej zmiany. Kwota na inicjatywy lokalne jest 
niewystarczająca, z kolei w innych konkursach nie jest zagospodarowana w pełni.   
Radny Bogdan Knopik powiedział, że te uwagi zostały szczegółowo omówione na Komisji 
branżowej. Radni zapoznali się z wyjaśnieniami Pani Naczelnik SPS. Stanowisko Burmistrza 
zostało przedstawione i nie chciałby, że ktoś odniósł wrażenie, że dopiero dziś jest ono 
przedstawione.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy zapis w Programie ”planowana kwota” jest 
obligatoryjny i powoduje to, że bez zmiany Programu nie można zmienić tej kwoty w trakcie 
realizacji Programu       ? 
Mecenas Zbigniew Pławecki powiedział, że nie jest to obligatoryjne. 
Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek powiedział, że inicjatywy lokalne oceniane są 
na podstawie kryteriów określonych a uchwale Rady Miejskiej. Żeby inicjatywa mogła być 
przyjęta do realizacji musi otrzymać minimum 12 pkt. i wtedy powstaje lista rankingowa. 
Jeżeli nawet będzie tych inicjatyw 10, które odpowiednią ilość punktów otrzymały, to również 
od Rady będzie zależało ile będzie pieniędzy w budżecie. Na rok 2020 został rozstrzygnięty 
konkurs, jedna inicjatywa uzyskała powyżej 12 pkt. i ona zostanie przyjęta do realizacji.  
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści 
projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały, 
w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał przed sesją i pracowali nad nimi                        
na komisjach branżowych.                                
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych. 
 
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                       

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Skarbnik GiM powiedział, że zmiany są spowodowane 
otrzymaniem dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych, na przebudowę ulicy 
Strzelczyka w Dębieńsku.  

 
Uchwała Nr XIII/132/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                           
20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, Skarbnik GiM przedstawił krótkie wyjaśnienia. 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/133/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                        
20 radnych.   
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny.  
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3) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/134/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku, została przyjęta 15 głosami „za” i 5 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.   
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef 
Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Janusz Szołtysek. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny.  
 
4) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportu obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku, uwag nie zgłoszono.   
 

Uchwała Nr XIII/135/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportu obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku, została przyjęta 15 głosami „za”                      
i 5 głosami „wstrzymującymi”– głosowało 20 radnych.   
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef 
Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Janusz Szołtysek. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
5) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji 

Statutowej, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/136/19 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji 

Statutowej, została przyjęta 14 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi”  – głosowało                     

20 radnych.  
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Leszek Salamon, 
Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta 
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar 
Mitura, Izabela Rajca, Janusz Szołtysek. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
6) Do projektu uchwały w sprawie poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich 

połączeń kolejowych, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIII/137/19 w sprawie poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich 
połączeń kolejowych, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”  – głosowało 20 radnych.   
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
7) Do projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na 

Ukrainie, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwala Nr XIII/138/19 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na 
Ukrainie, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
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8) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy                   
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, uwag nie zgłoszono.   

 
Uchwała Nr XIII/139/19 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy                      
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, została przyjęta jednogłośnie 
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy 
parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Żorach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/140/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – 
głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 

najemcami kolejnych umów najmu części nieruchomości gruntowych na czas 
nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów, uwag 
nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/141/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
najemcami kolejnych umów najmu części nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów, została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 

najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/142/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 
najemcą kolejnej umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy, została przyjęta 
jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
12) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 
20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
13) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 

realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, uwag nie zgłoszono. 

 



10 

 

Uchwała Nr XIII/144/19 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                    
do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu części nieruchomości, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/145/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części nieruchomości, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” 
– głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego, 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/146/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
należących do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz Powiatu Rybnickiego, została 
przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIII/147/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów                                              

w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz 
innych współwłaścicieli, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIII/148/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach 
gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
18) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej 
fragment terenu  górniczego „Ornontowice 1”, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIII/149/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej 
fragment terenu  górniczego „Ornontowice 1”, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” 
– głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
19) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIII/150/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk, została przyjęta jednogłośnie                  
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
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NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
20) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 
pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych" 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją IMAGO dotyczącego wspólnej 
realizacji projektu, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIII/151/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu nr WND-RPSL.09.02.02-24-01H8/19-002 pn. 
„Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych" 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Fundacją IMAGO dotyczącego wspólnej realizacji projektu, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
NIEOBECNI: Grzegorz Wolny. 
 
Ad. 9 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres                     
od  24 sierpnia do 11 października 2019 r.  
Radny Bogdan Knopik poprosił, aby na przyszłą sesję przygotowano szerszą informację nt. 
wystąpienia poziomu 3 alarmu smogowego i przeprowadzanych kontroli.  
 
Ad. 10 
Wolne głosy. 
Radny Bogdan Knopik podziękował za podjęcie uchwały dot. zwiększenia wkładu 
własnego na zadanie na ul. Strzelczyka. Mamy ogromne szczęście, że udało nam się 
uzyskać dofinansowanie. Trend, aby projektu przebudowy dróg były robione w pierwszej 
kolejności jest bardzo istotny, ponieważ mamy wtedy co zgłaszać do konkursów. 
Burmistrz GiM powiedział, że wykorzystujemy każdą możliwość sięgania po środki 
zewnętrzne o ile jest taka możliwość z punktu widzenia finansowego.  Trzeba przypomnieć, 
że o to zadanie mocno walczył radny zeszłej kadencji Janusz Babczyński.  
Powiedział także kilka słów nt. drogi DW 925, której stan jest katastrofalny. 
Radny Stanisław Breza powiedział, że największy problem to droga pomiędzy rondami                                
w Stanowicach. W miesiącu styczniu będą zaproszeni na Komisję Gospodarki Komunalnej 
przedstawicieli ZDW. Zostaną oni wtedy poinformowani, że jak nie mieszkańcy Stanowic są 
zdeterminowani o jeśli będzie odpowiednich informacji nt. remontu tej drogi są oni w stanie 
zablokować DW 925 w okresie szczytu. 
Radny Waldemar Mitura podziękował wicestaroście za szybki montaż tablic pomiaru 
prędkości na ul. Ks. Pojdy. Podziękował także za budowę ronda w Leszczynach. 
Zaprosił wszystkich na akcję oddawania krwi, akcja ta będzie przeprowadzona jutro                         
od 9-14 na parkingu w Leszczynach. 
 
Ad. 11 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim                      
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz         


