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

w dniu 13 grudnia 2019 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XIV sesji VIII kadencji 

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

Edukacyjnym. Powitał Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Wicestarostę Powiatu rybnickiego, 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 poprosił o uczczenie minutą ciszy rocznicy ogłoszenia stanu 
wojennego.  
 
Przewodniczący RM stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze udział 
wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 

3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

4) w sprawie podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, 

zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów. 

 

Ad.2 

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono.  

 

Ad. 3 

Protokół z sesji z dnia 22 listopada 2019 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją 
na sali obrad. 
Protokół Nr XIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 22 listopada 
2019 r. został przyjęty 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało 21 radnych.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 23 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
Burmistrz GiM przedstawił informację o zgłoszonych żądaniach wypłat odszkodowań lub 
wykupu nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Następnie Burmistrz GiM odczytał Rozstrzygnięcie Kapituły w sprawie przyznania 
honorowego wyróżnienia w postaci statuetki „Karolinka” w roku 2019. 
 



2 

 

Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska przedstawił informację na temat 
zadań zrealizowanych przez powiat na terenie naszej gminy w zakresie drogownictwa                            
w bieżącym roku. Przedstawił także plany powiatu na rok następny oraz lata kolejne.  
Następnie złożył życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego 
Nowego Roku.  
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenie Komisji obyło się 11 grudnia br.  
Porządek obrad oraz protokół z posiedzenia Komisji z dnia 20 listopada został przyjęty 
jednogłośnie. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych                   
w porządku obrad dzisiejsze sesji. W sprawach bieżących radni zostali poinformowaniu 
o przebiegu postępowania kontrolnego przeprowadzonego 26 listopada w SP w Bełku. 
Na podstawie kontroli dokumentów, oględzin szkoły oraz udzielonych przez panią 
Dyrektor odpowiedzi na pytania, zespół kontrolny stwierdził, że Dyrektor przestrzega 
obowiązującego prawa i kieruje się zasadami celowości, rzetelności i gospodarności. 
Komisja Rewizyjna rozpoczęła przygotowania do opracowania planu pracy i planu 
kontroli na rok 2020.    
Na tym posiedzenie zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 9 grudnia br. 
Komisja po raz kolejny omówiła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii 
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach. 
Informacje uzupełniono o opinię Rady Sołeckiej w Stanowicach. Ostatecznie projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła informacje dot. działalności bieżącej 
biblioteki. W ostatnim czasie dobyły się: 

 warsztaty dla dzieci zorganizowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Czerwionka-Leszczyny. 

 wieczór poetycko – muzyczny, podczas którego mieszkańcy gminy prezentowali 
swoją twórczość, 

 Dyrektor Biblioteki poinformowała, że oferta biblioteczna zwiększyła się o książki 
pisane specjalną czcionką.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wraz z Michałem Stokłosą, jako 
przedstawiciele SNRW Bełk, podczas Regionalnego Spotkania Liderów Odnowy Wsi, 
opowiadali o innowacyjnych rozwiązaniach na terenie sołectwa Bełk oraz gminy.                            
Na Konferencji obecny był również Pełnomocnik Grzegorz Wolnik oraz Pani Rzecznik 
Prasowa Hanna Piórecka.  
Poinformowała także o Turnieju Kół Gospodyń.  
Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje dot. święta makówek, które w tym roku 
odbędzie się 21 grudnia oraz o finale akcji Szlachetne Paczka.  
Omówiono także szereg atrakcyjnych imprez, które odbyły się w ostatnim czasie,                              
a o których powiedział już Burmistrz w swoim sprawozdaniu.  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.   
Dodała, że gdy wczoraj przeczytała gazetę i zobaczyła jaką jest bezproduktywną radną 
to się załamała, jednak nigdy nie da się zaszufladkować do tego, że jest oceniania 
ilością złożonych interpelacji.  Bo ktoś tylko pisze interpelacje, a ktoś inny siada, działa                  
i realizuje.  

3) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 11 grudnia br.  
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dot. średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 
2019/2020.  Członkowie Komisji podjęli wniosek o udzieleni dotacji do żłobków i klubów 
malucha w wysokości 200 zł na dziecko. Poinformowano o Gminnej Olimpiadzie 

https://www.facebook.com/wtzczerwionka/?__tn__=K-R&eid=ARB5eS52SnGhpMDU-fMwEQpsF2oRmRBzsEo4UlSFuqXRe1EGZPc5NnfF_ybymm0PQDQCkDKTiZriE3UI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqfuZ62nD6eXqJSWzmgASW2f9CTIgqaGhSH_yNHNGhodrMKLql7GYi6i7Etznuj5IB7p824LFBVZmLCHneXPTmqktr0PKd_HR7Y2oHGMH82v9hW2D4sBu6K-r_fGUp3nMrqUip0H9uEpp3SB_SivV5rflGrebERzFbMHTaDthqXpV9fdEU6RCItrg-2VdhRwCPoDTECoMAS0U2kSNfCI6uinQtk3C-y2lUP4fMhTdUf0WO-pS8pGjaQPrhHxoTlN2j52U3I1Xp2V13x_riFvTQDnLRyYU2BdLWJU5d5X61tYDl8HihlRN4rC_nx7Qx8alJjljUVtOIpqddjDPkUl5NaA
https://www.facebook.com/wtzczerwionka/?__tn__=K-R&eid=ARB5eS52SnGhpMDU-fMwEQpsF2oRmRBzsEo4UlSFuqXRe1EGZPc5NnfF_ybymm0PQDQCkDKTiZriE3UI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqfuZ62nD6eXqJSWzmgASW2f9CTIgqaGhSH_yNHNGhodrMKLql7GYi6i7Etznuj5IB7p824LFBVZmLCHneXPTmqktr0PKd_HR7Y2oHGMH82v9hW2D4sBu6K-r_fGUp3nMrqUip0H9uEpp3SB_SivV5rflGrebERzFbMHTaDthqXpV9fdEU6RCItrg-2VdhRwCPoDTECoMAS0U2kSNfCI6uinQtk3C-y2lUP4fMhTdUf0WO-pS8pGjaQPrhHxoTlN2j52U3I1Xp2V13x_riFvTQDnLRyYU2BdLWJU5d5X61tYDl8HihlRN4rC_nx7Qx8alJjljUVtOIpqddjDPkUl5NaA
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Profilaktycznej zorganizowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki                                    
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz                             
o wynikach tego konkursu. Przekazano informacje o udziale przedszkoli i szkół w akcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. Szkoła pamięta. Zostały omówione liczne imprezy       
i wydarzenia zorganizowane przez szkoły i przedszkola w naszej gminie.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.    

4) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 10 grudnia br. 
Członkowie Komisji zapoznali się z branżowymi projektami uchwał  w sprawie: 

1) szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania,  

2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2020 rok. 

Szeroką dyskusję wzbudził temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i celowości funkcjonowania Komisji w składzie 13 osobowym 
oraz wysokość diet. 
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie 
zgłoszono. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacją dyrektora MOSiR-u dot. oferty 
ośrodka dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe. 
Podjęto wniosek o wystąpienie w roku przyszłym o przyznanie wyróżnienia Karolinka dla 
LKS Dąb Dębieńsko w związku z 70-leciem istnienia klubu. 
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  
Dodał, że jako radni pracujemy w ramach Rady Miejskiej, także przez zgłaszanie                            
i głosowanie wniosków na Komisjach i trudno, żeby te wnioski te przepisywać jako 
interpelacje.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia br.  
Zapoznano się z branżowym projektem uchwały w sprawie stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, który zaopiniowano pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie 
zgłoszono. 
Zapoznano się z informacją na temat bieżącej działalności Zarządu Dróg i Służb 
Komunalnych w tym przygotowaniach do prowadzenia akcji zima.  
Poinformowano o trwającej procedurze przetargowej dot. remontu ulicy Strzelczyka                           
w Dębieńsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dyrektor ZDISK przekazał 
informacje o złożonym wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dot.                          
ul. Ligonia, Broniewskiego i Dworcowej w Leszczynach. Oczekujemy na wyniki. 
Przekazał także informacje o zakończonym zadaniu OSA w parku przy ul. Sportowej                           
w Leszczynach i planowaniu utwardzenia alejki, przy której znajdują się zainstalowane 
urządzenia.   
Zgłaszano problemy z oświetleniem ulicy A. Krajowej oraz potrzebę oświetlenia parku              
w Leszczynach. 
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 10 grudnia br.  
Komendant Komisariatu Policji przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa     
i porządku publicznego na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny oraz działalności 
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Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności SM.  
W związku z pismem dot. kontroli przez Straż Miejską prywatnych nieruchomości pod 
kątem spalania odpadów w piecach c.o. przedstawił informacje o kompetencjach Straży 
w tym zakresie i prowadzonych przez nich kontrolach. 
Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału oraz 
funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej. Poinformował również                              
o podjętych działaniach w kwestii monitoringu gminy -  wskazano firmie z którą 
nawiązano kontakt cztery lokalizacje gdzie testowo zamontowane mają być kamery.  
Dyrektor ZDiSK omówił sprawy związane z działalnością ZDiSK w zakresie 
bezpieczeństwa. 
Zapoznano się wnioskiem radnego Marcina Stempniaka w sprawie inicjatywy 
uchwałodawczej. 
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego –
Przewodniczący Komisji radny Adam Karaszewski poinformował, że posiedzenie 
Komisji odbyło się 9 grudnia br.  
Skarbnik GiM omówił zmiany w uchwale budżetowej oraz WPF.  
Naczelnik Wydziału ZKO omówił przebieg spraw dotyczących dofinansowania do OZE.  
Poinformował, że w temacie asfaltowni w Bełku kontrola hałasu zostanie 
przeprowadzona w 2020 roku. 
Przewodniczący Komisji przedstawił informację dot. programu usuwania azbestu                            
w gminie.  
W sprawach bieżących Komendant SM, w nawiązaniu do pisma P. Kuźmińskiego dot. 
akcji smog, poinformował jakie kompetencja ma SM jeżeli chodzi o przeprowadzanie 
kontroli palenisk i karanie mieszkańców. Następnie omówiono ogólnie zagadnienia dot. 
niskiej emisji, poziomów alarmów smogowych, przeprowadzania kontroli, możliwości 
podłączenia do sieci ciepłowniczej indywidualnych budynków mieszkalnych itp.  
Po raz kolejny poruszono problem usuwania padliny z terenu naszej gminy. Aktualnie 
jesteśmy na etapie opracowywania regulaminu w tej sprawie. Jeżeli chodzi o zwierzęta 
padłe w pasie drogowym najłatwiej zgłosić to policji lub Zarządzaniu Kryzysowemu                     
w powiecie, problem pojawia się, gdy zwierzyna padnie na terenie prywatnym.  
Podjęto także dyskusję dot. eliminacji plastiku w urzędzie i jednostkach organizacyjnych. 
Temat będzie kontynuowany na kolejnej Komisji. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 11 grudnia br. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji, radni nie będący jej członkami, 
wice Burmistrz Andrzej Raudner oraz Skarbnik Zbigniew Wojtyło.  
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok oraz Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Skarbnik w sposób obszerny i wyczerpujący omówił zmiany wprowadzone do budżetu  
GIM na 2019 r. oraz zmiany w WPF. 
Po stronie dochodów największa zmiana została dokonana w dziale 600 tj. 
wprowadzenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 615 945,00 zł na 
realizację zadania przebudowa ul. Strzelczyka wraz z kanalizacja deszczową. Po stronie 
wydatków główne zmiany dotyczyły: 
Działu 921 – zwiększenie środków na dotację dla MOK w kwocie 27 800 zł 
801 – zwiększenie środków na wynagrodzenia s SP 1 w kwocie 30 521 zł 
926 – zwiększenie środków na zakup energii w kwocie 40 000 zła dla MOSIR. 
Na pytanie zadawane przez radnych wyczerpujących odpowiedzi udzielił Skarbnik i Wice 
Burmistrz. Komisja Budżetu i Finansów przy dwóch głosach wstrzymujących, pozytywnie 
zaopiniowała zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  
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W kolejnym punkcie posiedzenia Komisja omówiła autopoprawki do projektu Uchwały 
Budżetowej GiM na 2020 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz                                
z autopoprawkami.  Projekt budżetu GIM na 2020 r. i WPF szczegółowo był omawiany 
na posiedzeniu Komisji w dniu 20 listopada br. na tym posiedzeniu Skarbnik przedstawił 
zasady konstruowania budżetu i omówił jego podstawowe dane. Po stronie planowanych 
dochodów to kwota 227 265 184,72 zł, a po stronie wydatków to kwota 230 508 084,72 
zł. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków jest to największy budżet w  historii 
naszej gminy.  Należy jednak zwrócić uwagę, że  ponad 70 mln zł czyli prawie                            
1/3 naszego budżetu to środki finansowe znajdujące się w budżecie OPS. W budżecie 
ostał zaplanowany deficyt w kwocie 3 242 900,00 zł, a planowane zadłużenie na                          
31 grudnia 2020 r. wyniesie 26 mln zł.  aby Rada Gminy mogła uchwalić budżet muszą 
być spełnione m.in. warunki zapisane w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych                                  
z dn. 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.  My spełniamy te warunki. Planowane dochody 
bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 6 117 020,62 zł. 
planowane dochody bieżące to kwota 199 922 580,70 zł, a planowane wydatki bieżące 
to kwota 193 805 560 08 zł. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przy 
dwóch głosach wstrzymujących projekt Uchwały Budżetowej GiM czerwionka-Leszczyny 
na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawkami. 
Projekt budżetu na 2020 r. jest zarazem projektem ambitny,. Ale i bardzo trudnym                         
do wykonania, główne założenia, to trudne do oszacowania skutki finansowe jakie mogą 
się pojawić zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, z uwagi na: 
- zmniejszenie podatku PIT do 17%, 
- zwolnienie z podatku PIT osób do 26 r. ż., 
- zwiększenie płacy minimalnej do 2600 zł brutto, 
- prognozowany wzrost płacy dla nauczycieli, 
- planowana podwyżka cen energii cen energii nawet o 40% i inne. 
W związku z tym, jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, zwracam się                           
z apelem do Wysokiej Rady, organu uchwałodawczego, a szczególnie do Burmistrza 
GiM – jako organu wykonawczego o przestrzeganie i utrzymanie dyscypliny budżetowej 
w 2020 roku.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
Przewodniczący RM oraz Burmistrz GIM odnieśli się jeszcze do artykułu w sprawie 
interpelacji radnych.  
Radny Marcin Stempniak odniósł się do radnej Jolanty Szejki i powiedział,                                
że miernikiem skuteczności radnego nie jest ilość interpelacji, a efekt tej pracy.   
Radny Michał Toman zaapelował do redaktora i powiedział, że statystyka to jest takie 
narzędzie, które można wykorzystać tak jak się podoba. Życzył redaktorowi 
niezależności i obiektywizmu, bo tego brakuje w mediach lokalnych.  

9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji radny Artur Szwed 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 listopada br. 
Tematem było rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego pn. 
„Głębokie Doły” w Książenicach. Ustalono, że zostanie przygotowane wystąpienie do 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku  z tym, że już od 1993 r. 
przeprowadzono tam inwentaryzację przyrodniczą omawianego terenu. Potwierdziła ona 
duże bogactwo przyrodnicze i uzasadniła potrzebę uznania Głębokich Dołów                            
za rezerwat przyrody oraz otwarła procedurę jego utworzenia. W następnych latach były 
prowadzone badania nad fauną, które przyniosły dane o występowaniu w Głębokich 
Dołach ponad 65 gatunków kręgowców, w tym 52 objętych całkowitą ochroną, z czego 
43 to ptaki. Po otrzymaniu informacji w tym zakresie zostanie zwołane kolejne 
posiedzenie Komisji, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele lasów państwowych             
w celu dalszego procedowania petycji.           
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.     
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10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się w tym miesiącu jeden raz. Tematem rozmów 
było omawianie spraw gminy. Klub przygotował interpelacje w sprawie bezpieczeństwa 
w rejonie ulicy Grabowej, Zabrzańskiej i Jesionka, w sprawie stanu technicznego 
obiektów mostowych w Bełku i Czerwionce, w sprawie oświetlenia drogi                                       
na ul. Dworcowej oraz w sprawie naprawienia  wiaty przystankowej w Leszczynach.  
Odniosła się do rannej Jolanty, że liczy się skuteczność i działanie, a tego nikt jej nie 
może odmówić.  

 
Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

1) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji    
dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

2) wniosek radnego Marcina Stempniaka w sprawie inicjatywy uchwałodawczej – wniosek 
przekazałem do zaopiniowania na Komisje branżowe, 

3) wpłynęła również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej na rok 2020.  

Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.  
 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać treści 
projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwały, 
w związku z tym, iż radni otrzymali projekty uchwał przed sesją i pracowali nad nimi                        
na komisjach branżowych.                                
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 20 głosach „za”- głosowało 20 radnych. 
 

1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                       
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  
 

Uchwała Nr XIV/152/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało                           
21 radnych. 
 
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/153/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało                        
21 radnych.   
 
3) Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, Skarbnik GiM wyjaśnił, że zgodnie z procedurą do projektu 
uchwały Budżetowej i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wydane 
przez RIO trzy uchwały: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 
rok, opinii  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej. Następnie odczytał treść Uchwał                
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach wraz                                  
z uzasadnieniem (zał.). Uwag nie zgłoszono.  
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Uchwała Nr XIV/154/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 16 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 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. Grzegorz Wolny. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Janusz Szołtysek. 
 
4) Do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, 

uwag nie zgłoszono.  
 
Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 Nr XIV/155/19, 
została przyjęta 16 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi”– głosowało 21 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. Grzegorz Wolny. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Janusz Szołtysek. 
 
Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie budżetu, za przygotowanie budżetu, podziękował 
Wysokiej Radzie za zaufanie. Powiedział kilka słów na temat uchwalonego budżetu.  
 
5) Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 

dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                                    
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIV/156/19 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-
Leszczynach, została przyjęta 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.  
 

6) Do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej                               
w Czerwionce-Leszczynach, Radny Grzegorz Marek powiedział, że należy zrobić 
wszystko, żeby biblioteka w Stanowicach została. Jest jeden mieszkaniec, który 
posiada budynek użyteczności  publicznej i wyraził zgodę, by biblioteka mogła się 
tam znaleźć. Jest to nowy budynek z parkingiem. Minusem jest to, że jest on na 
piętrze. Na pewno ważne tu będę ekspertyzy odpowiednich instytucji, które 
wypowiedzą się czy biblioteka może być w tym miejscu.   
 

Uchwała Nr XIV/157/19 w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-
Leszczynach, została przyjęta 14 głosami „za”  i 7 głosami „wstrzymującymi” – głosowało                    
21 radnych.   
ZA: 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, Grzegorz Wolny. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz 
Marek, Izabela Rajca, Janusz Szołtysek, Michał Toman. 
 
7) Do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie                            

i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2019/2020, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwala Nr XIV/158/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie                      
i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2019/2020, została przyjęta 20 głosami 
„za” i 1 głosem „wstrzymującym”– głosowało 21 radnych.   
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Grzegorz Marek. 



8 

 

8) Do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania, uwag nie zgłoszono.   

 
Uchwała Nr XIV/159/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych. 
 
9) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIV/160/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok, została przyjęta 14 głosami „za” i 7 głosami 
„wstrzymującymi”  – głosowało 21 radnych. 
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta 
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Marcin Stempniak, Janusz Szołtysek, Michał Toman. 
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres                     
od 16 listopada 2019 r. do 7 grudnia 2019 r.  Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  
Komendant Straży Miejskiej Adam Reniszak przedstawił informacje nt. poziomów 
alarmowania, procedury kontroli itp.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że poruszył ten temat ponieważ w wielu przypadkach 
kontrole nic nie wykrywają. Straż Miejska jest zobligowana do tych kontroli i wykonuje je 
odgórnie. Jednak, gdy przychodzą oni do mieszkańca, to ten zaraz patrzy na sąsiada                            
z podejrzeniem, że to on SM wezwał.  
Radny Grzegorz Marek powiedział, że kontrole SM są wizualne, zapytał czy planujemy 
jakieś inne kontrole.  
Komendant SM odpowiedział, że to nie są kontrole wizualne. Funkcjonariusze sprawdzają 
to co jest w piecu, sprawdzają palenisko jak i popiół. Sprawdzają także opał. 
Burmistrz GiM powiedział, że to co się dzieje w kwestii smogu, ma to wyraz w kontaktach  
mieszkańcami. Często zgłaszają oni kwestie związane z kontrolami przeprowadzanymi przez 
naszych strażników. Funkcjonariusze kontrolują i w przypadku alarmu smogowego                                       
i w przypadku wezwania na telefon. W nielicznych przypadkach okazuje się, że mieszaniec 
pali czymś innym.  
Radny Adam Karaszewski powiedział, że te tematy zostały szczegółowo omówione                     
na Komisji Ochrony Środowiska.  
 
Ad. 9 
Wolne głosy. 
Radny Henryk Fuchs powiedział, że dwa lata temu na Zebraniu Wiejski w Szczejkowicach 
mieszkańcy podjęli uchwałę odnośnie budowy chodnika na ul. Palowickiej. W ciągu dwóch 
mamy już ten odcinek zbudowany od podstaw.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że przyjęliśmy budżet na 2020 rok i na pewno będzie 
to trudny rok. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich. Chciałby zawnioskować, aby naszym 
celem było przejście z etapu planowania monitoringu do realizacji. W porozumieniu z firmą 
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zewnętrzną, będziemy mieli testowany monitoring w dwóch miejscach – w Czerwionce                   
na skateparku i w Leszczynach w parku leśnym. Wg wyceny tej firmy, koszt monitoringu to 
około 50 tys. zł bez obsługi. Chciałby, aby stało się to priorytetem i wierzy, że uda się 
znaleźć środki na pierwszy etap monitoringu.   
Burmistrz GiM powiedział, że podpisuje się pod wszystkimi tymi słowami. I zrobi wszystko, 
aby tak się stało. Dodał jeszcze parę zdań w tym temacie.  
Wice Starosta Marek Profaska powiedział, że ten głos tutaj padł. Taki wniosek był już 
głosowany 10 lat temu. Wtedy na przeszkodzie stało i prawo i koszty. A jest to naprawdę 
potrzebne. 
Radny Michał Toman wystąpił z apelem, że jeżeli już dojdzie do likwidacji biblioteki, to ma 
nadzieję, że nie będzie to przyczyną do znalezienie oszczędności w sferze kultury i finanse 
te będą przeznaczone chociażby na zakup nowych pozycji. Należałoby także zadbać o te 
grupy, które w tej bibliotece funkcjonują, żeby mogły kontynuować swoje spotkania. Prosi 
także  nagłośnienie akcji książka na telefon.  
Poprosił także, aby poddać pod rozważenie możliwości zwoływania sesji na godzinę 14tą. 
Mogło to by być także w poniedziałek. Godzina 12ta dla pracujących radnych to środek 
dniówki.  
 
Ad. 10 
Przewodniczący RM poinformował, że kolejna sesja zaplanowana jest na 30 grudnia.                      
O godzinie 13tej będzie sesja robocza, a o 14tej uroczysta karolinkowa.  
Powiedział, że odniesie się do prośby radnego Michała Tomana.  
Na poprzedniej sesji zbieraliśmy na Szlachetną Paczkę, Rada zebrała 920 zł. Poprosił Panią 
Rzecznik o kilka informacji na ten temat. 
Hanna Piórecka-Nowak odczytała relację z wręczenia paczki rodzinie.  
Na koniec Przewodniczący RM złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
rodzinnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego na rok 
następny.  
Do życzeń przyłączył się także Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Całość sesji dostępna pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=7z9TWKonF4A 
     
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7z9TWKonF4A

