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Protokół Nr XVI/20 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 31 stycznia 2020 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XVI sesji VIII kadencji 

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

Edukacyjnym. Powitał Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Panią Sekretarz, Pana Mecenasa, 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów, Kierowników 

jednostek organizacyjnych, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. (listy obecności 

stanowią załącznik do protokołu).  

 
Przewodniczący RM stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze udział 
wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

Na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały                    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem                      

na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych – projekt został 

wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 20 głosami „za”.  

 

Poprosił o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 

zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów; 

oraz dokonanie autopoprawek:  

 w załączniku nr 2 do projektu w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2020 rok – nową treść 

załącznika radni otrzymali przed sesją. 

 

Ad.2 

Radny Adam Karaszewski złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie podjęcia działań zmierzających  do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny opakowań i naczyń plastikowych. Projekt wzbudził wiele wątpliwości wśród 

radnych, a na dzień dzisiejszy spływają informacje z jednostek organizacyjnych gminy i jako  

Komisja nie mieliśmy okazji się z nimi zapoznać.  

Radny Marcin Stempniak powiedział, że jako autor tej uchwały, nie znajduje uzasadnienia, 

aby ten projekt wycofać. Na Komisjach branżowych projekt był opiniowany pozytywnie.  

Następnie podjęto dyskusję w tym temacie.  

Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających  do wyeliminowania z używania           

w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jednostkach organizacyjnych Gminy                         

i Miasta Czerwionka-Leszczyny opakowań i naczyń plastikowych został wycofany 18 głosami 

„za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym„ – głosowało 20 radnych.  

 

Ad. 3 

Protokoły z sesji z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz z dnia 30 grudnia 2019 roku były 
wyłożone w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. 
Protokół Nr XIV/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 13 grudnia 
2019 r. został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za” - głosowało 20 radnych.       
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Protokół Nr XV/19 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 30 grudnia 2019 
r. został przyjęty 18 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi” - głosowało 20 radnych.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 13 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
Odniósł się także do dyskusji dot. wycofania projektu uchwały z porządku obrad.  
Radny Michał Toman przedstawił kilka informacji dot. Młodzieżowego Forum 
Samorządowego. A także przekazał informacje nt. projektu Wolontariat wzmacnia.  
  
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenie Komisji obyło się 29 stycznia br.  
W posiedzeniu Komisji brało udział 6 radnych. Porządek obrad oraz protokół                                      
z posiedzenia Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku sesji.  
Omówiono działalność Komisji za rok 2019. Sprawozdanie z pracy Komisji przyjęto 
jednogłośnie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę badania                            
i opiniowania wykonania budżetu za 2018 rok, zakończoną podjęciem uchwały Komisji 
Rewizyjnej z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.                    
Przeprowadzono cztery kontrole: 22 marca 2019 roku w Przedszkolu nr 6 Czerwionka – 
Leszczyny, 12 kwietnia 2019 roku w Sołectwie Bełk, 31 października 2019 kontrola 
Wydziału Gospodarowania Odpadami i 26 listopada 2019 w Szkole Podstawowej im. 
Franciszka Rducha w Bełku. W 2019 r. odbyło się 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 
Całość dokumentacji związanej z pracą Komisji Rewizyjnej obejmującą protokoły                             
z wykonanych kontroli, protokoły z posiedzeń Komisji i uchwały podjęte przez Komisję 
znajduje się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwionce – 
Leszczynach. 
Radni zapoznali się z projektem Plany pracy Komisji oraz Planu kontroli. Komisja 
wniosła o autopoprawki do Planu Kontroli, które polegały na zmianie kolejności kontroli  
w ZGM z lutego na kwiecień oraz ustalono, że okres objęty kontrolą to rok 2018. 
Natomiast kontrola działalności Klubu Sportowego „Płomień” Czuchów z kwietnia na luty 
2020. Zmiany przyjęto jednogłośnie. Ustalono skład zespołu kontrolnego w KS „Płomień” 
Czuchów.  
Na tym posiedzenie zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 27 stycznia br. 
Radny Marcin Stempniak omówił zaproponowany przez siebie projekt uchwały                      
w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jednostkach organizacyjnych opakowań                         
i naczyń plastikowych.  
Po dyskusji w tym temacie omówiony projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie.  
W sprawach bieżących poinformowano, że do 31 stycznia można składać wnioski                      
do nagrody gospodarczej Diament Biznesu. Komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała kandydaturę firmy Tomasza Procka PPHU..  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że od 1 lutego Stowarzyszenie Aktywni 
Społecznie oraz Luxtorpeda przejmą prowadzenie COP. Ich wniosek otrzymał pozytywną 
ocenę formalną i merytoryczną.  
Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje dot. święta makówek, mimo niesprzyjającej 
pogody frekwencja dopisała.  
Przewodnicząca Komisji wraz z Panią Dyrektor MOK i KGW z Bełku i Książenic brały 
udział w jarmarku świątecznym w Sokołowie.  
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Dyrektor MOK poinformowała, że: 
• 23 marca w ramach współpracy partnerskiej wystąpi u nas zespół artystyczny                                   

z Sokołowa, 
• odbył się powiatowy turniej KGW, na którym Koło z Bełku otrzymało nagrodę 

publiczności. 
• podsumowała Ferie z Mokiem, w których udział wzięło prawie 1000 osób.                   

W ramach ferii zorganizowano wycieczki, warsztaty, gry i zabawy oraz poranki 
filmowe.  

• podsumowała występy chórów oraz orkiestry, które odbyły się w Leszczynach, 
Czuchowie i Bełku.  

Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że styczeń dla biblioteki jest miesiącem 
sprawozdań i statystyki. Ciągle jednak bierzemy udział w projekcie Mała Książka Wielki 
Człowiek, w ramach którego dzieci w wieku przedszkolnym otrzymują wyprawki 
czytelnicze. 
Omówiono również pomysł zakupu przez rady sołeckie czy rady dzielnic namiotów dla 
KGW, które byłyby wykorzystywane podczas święta makówek czy jarmarku 
wielkanocnego. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.   
Przekazała radnym podziękowania ks. Proboszcza z Bełku oraz rozdała foldery, które są 
pokłosiem projektu.   

3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 28 stycznia br. 
Członkowie Komisji zapoznali się informacją o projekcie uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z  przeznaczeniem na wydatki związane                        
z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, który został wprowadzony do porządku 
obrad dzisiejszej sesji. 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie 
zgłoszono. 
Zapoznano się z pismem – prośbą mieszkanki gminy w zakresie rozwiązania problemu 
dot. rehabilitacji dzieci w wieku szkolnym. 
Ustalono, że w tym konkretnym przypadku w miarę możliwości zostanie udzielona 
doraźna pomoc i wsparcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Komisja wnioskowała o rozpoczęcie działań mających na celu opracowanie ogólnej 
procedury finansowania przez gminę rehabilitacji dzieci. 
Ustalono również, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszona zostanie Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych w Leszczynach, w celu przedstawienia informacji w jakim 
zakresie zajęcia rehabilitacyjne realizowane w tej placówce są dostępne dla dzieci 
niebędących uczniami szkoły. 
Komisja do prac w Zespole ds. stypendiów sportowych zgłosiła radnego Marka 
Szczecha. 
W sprawach bieżących zapoznano się z informacją dyrektora MOSiR-u dot. 
prowadzonych i planowanych działań. 
Zapoznano się z informacją Dyrektor OPS dot. realizowanych przez Ośrodek projektów. 
Omówiono i zgłaszano uwagi do przeprowadzonego konkursu dotacyjnego w zakresie 
rozwoju sportu. 
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 29 stycznia br.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat                         
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 
Przedstawiono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
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jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.  
Członkowie Komisji zostali poinformowani o ogłoszonych konkursach na stanowiska 
podinspektorów w Wywdziale Edukacji.  
Zostały omówione imprezy, wydarzenia i spotkania zorganizowane dla dzici i młodzieży 
przez MOK oraz MOSiR podczas ferii. Przekazano informacje o  konkursach i 
występach zorganizowanych w ostatnim czasie przez szkoły i przedszkola w naszej 
gminie.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.    

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 28 stycznia br.  
Zapoznano się z branżowym projektem uchwały w sprawie 

1) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,  
które zaopiniowano pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie 
zgłoszono. 
Zapoznano się z informacją Naczelnika Wydziału Inwestycji na temat realizowanych 
obecnie i przygotowywanych do realizacji inwestycji, są to: 

• sala gimnastyczna w Palowicach, 
• przedszkole w Dębieńsku, 
• termomodernizacja osiedla Familoki. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej omówił: 
• realizowany obecnie zakres robót przy Zameczku w Leszczynach,  
• budowę parkingu przy ul. Sienkiewicza,  
• oraz stan realizacji w gminie Programu Mieszkanie+. 

Szerszą dyskusję wzbudził temat budowy parkingów na terenie osiedla w Leszczynach. 
Zwracano uwagę na potrzebę wyprowadzenia samochodów sprzed bloków i utworzenie 
zbiorczych parkingów poza ścisłą zabudową. Temat ten będzie kontynuowany na 
kolejnych posiedzeniach Komisji. 
Zapoznano się z informacją na temat bieżącej działalności Zarządu Dróg i Służb 
Komunalnych. Zawrócono uwagę na bardzo ograniczone środki finansowe, którymi 
dysponuje Zarząd w aspekcie wielu potrzeb dotyczących realizacji zadań remontowych 
na drogach gminnych.  
Komisja poparła petycję mieszkańców dot. ulic Górniczej i Przemysłowej w Czuchowie 
skierowaną do Zarządu Dróg Powiatowych. 
Dyrektor ZDiSK poinformował o pracach nad realizacją remontu ul. Strzelczyka                           
w Dębieńsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jak również poinformował,                     
iż na chwilę obecną nie ma jeszcze rozstrzygnięcia konkursu Funduszu Dróg 
Samorządowych na 2020 rok, co do złożonego wniosku odnośnie ul. Ligonia, 
Broniewskiego i Dworcowej w Leszczynach.  
Na Komisji nie stawili się przedstawiciele ZDW, którzy zostali zaproszeni.     
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 28 stycznia br.  
Komendant Komisariatu Policji przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa                             
i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 
działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach za 2019 rok. 
Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności Straży 
Miejskiej.  
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska przedstawił 
informację nt. bieżącej działalności Wydziału oraz funkcjonowania jednostek ochotniczej 
straży pożarnej. 
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Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane z działalnością 
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa. 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały - zgłoszony w ramach inicjatywy 
uchwałodawczej radnego - w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania 
z używania w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jednostkach 
organizacyjnych Gminy i Miasta opakowań i naczyń plastikowych. 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
W sprawach bieżących zgłaszano między innymi sprawy dotyczące: 

• parkowana samochodów w Czerwionce przy ul. 3 Maja i sąsiednich ulic, 
• konieczności patrolowania odcinka ulicy 3 Maja na terenie dzielnicy Czuchów,                          

ze względu na częste przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców, 
• oświetlenia terenu obok budynku MOK i deptaku przy ul. Sportowej. 

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 27 stycznia br.  
Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że jeżeli chodzi o projekt OZE to od 3 lutego 
zaczynamy podpisywać umowy z wnioskodawcami. Przedstawił informacje dot. realizacji 
wniosków na dofinansowanie do pieców, oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu. 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających                            
do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                  
i jednostkach organizacyjnych opakowań i naczyń plastikowych. Projekt wzbudził 
szeroką dyskusję na argumenty w wyniku czego został zaopiniowany pozytywnie przy                 
4 głosach za, 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących.  Z-ca Burmistrza dodał,                
że problemem nie jest samo używanie naczyń plastikowych, co ich niewłaściwa 
segregacja jak i brak odpowiednio rozbudowanej sieci recyklerów. 
Następnie zostały omówione projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gminnej służebnością przesyłu oraz wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które zostały zaopiniowane jednogłośnie 
pozytywnie.  
Przedstawiciel biura projektowego, w formie prezentacji multimedialnej, omówił projekt      
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych planów 
zagospodarowania Przestrzennego, który również został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie.  
Omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                                      
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Naczelnik 
Wydziału GO odpowiedziała na liczne pytania radnych oraz poinformowała,                               
że w najbliższym czasie czeka nas szereg uchwał do podjęcia.  
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału MiG poinformowała jak wygląda sprawa                   
z usuwaniem padliny z terenów prywatnych. Powiedziała, że jesteśmy na etapie 
wdrażania odpowiednich procedur.  
Pełnomocnik ds. PRIG przedstawił informację nt. zakresu prac jakie będą wykonywane 
podczas przyłączania familoków do sieci ciepłowniczej. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
Radny Michał Toman zwrócił uwagę, że jeżeli cytuje się argumenty za i przeciw to 
trzeba cytować argumenty każdej ze stron. A tu zostały zacytowane tylko argumenty 
wiceburmistrza Raudnera, które podpierał takimi autorytetami jak arcybiskup 
Jędraszewski.  

8) Komisja Budżetu i Finansów – Prowadząca obrady radna Jolanta Szejka 
poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 29 stycznia br. 
Pani Małgorzata Bartoszek w zastępstwie Skarbnika omówiła projekty uchwał                            
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej. Po kolei wyjaśniła czego dotyczą zmiany zapisane w dochodach                                      
i wydatkach gminy. Następnie odpowiedziała na pytania zadane przez radnych.  
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
W sprawach bieżących poruszono kwestię braku zainteresowania przez deweloperów 
terenami naszej gminy.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji radny Artur Szwed 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 stycznia br. 
Tematyka posiedzenia obejmowała omówienie petycji w sprawie utworzenia użytku 
ekologicznego „Głębokie Doły”, było to drugie posiedzenie Komisji w tej sprawie.                         
W posiedzeniu Komisji uczestniczył składający petycję. Komisja po rozpatrzeniu sprawy 
3 głosami „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymującym” wnioskuje o nieuwzględnienie petycji 
złożonej przez Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia użytku ekologicznego 
"Głębokie Doły" . 
Stanowisko Komisji zostanie przedstawione w punkcie porządku obrad dotyczącym 
rozpatrzenia petycji. 
W toku dyskusji na posiedzeniu Komisji wskazywano natomiast, na czym głównie 
zależało wnoszącemu petycję - na potrzebę wprowadzenia kontroli i zabezpieczenia 
wskazanego terenu, który niewątpliwie posiada walory przyrodnicze, przed 
rozjeżdżaniem go przez motory i kłady. 
Komisja wnioskowała o wystąpienie do Nadleśnictwa i Straży Leśnej o podjęcie działań 
w celu zabezpieczenia i oznakowania tego obszaru 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się w tym miesiącu dwa razy. Tematem rozmów 
był materiały na sesję oraz sprawy bieżące naszej gminy.  
 

Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

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

 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty, 

2) wniosek Burmistrza Gminy i Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 
projektu uchwały, 

3) prośba Burmistrza Gminy i Miasta o wyznaczenie po jednym przedstawicielu Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do prac w Zespole ds. stypendiów sportowych 
oraz Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury. 

Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.  
W  informacjach Przewodniczących z działalności Komisji zgłoszono, że branżowe Komisje 
zaproponowały swoich przedstawicieli do prac w tych zespołach i tak: 

 do prac w Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju 
wytypowała radną Jolantę Szejka. Radna wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie 
zgłoszono.  
Kandydatura radnej Jolanty Szejki została przyjęta 19 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” – głosowało 20 radnych. Przedstawicielem do prac w Komisji ds. 
nagród w dziedzinie kultury została radna Jolanta Szejka.  

 do prac w Zespole ds. stypendiów sportowych Komisja Zdrowia, Sportu,               
Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiła radnego Marka Szczecha. Radny wyraził zgodę.  
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
Kandydatura radnego Marka Szczecha została przyjęta 17 głosami „za” i 3 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych. Przedstawicielem do prac w Zespole ds. 
stypendiów sportowych został radny Marek Szczech. 
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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, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XVI/166/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                           
20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/167/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                        
20 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
3) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2020 rok, uwag nie zgłoszono.  
 
Uchwała Nr XVI/168/20 w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2020 rok, została przyjęta jednogłośnie                   
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
4) Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia 

zgłoszeń kandydatów na ławników, uwag nie zgłoszono.  
 
Uchwała Nr XVI/169/20 w sprawie w sprawie powołania doraźnej komisji do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami 
„za” – głosowało 20 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
5) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej do 

dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów  na ławników, zgłoszono kandydaturę 
radnego Waldemara Mitury, radnej Stefani Szyp oraz radnej Izabeli Rajca. Kandydaci 
wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista kandydatów została zamknięta 
jednogłośni.  
Propozycje złożonych kandydatur zostały przegłosowane en block jednogłośnie                             
20 głosami „za”.  

 
Uchwała Nr XVI/170/20 w sprawie ustalenia składu doraźnej komisji powołanej                               
do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów  na ławników, została przyjęta 20 głosami 
„za” – głosowało 20 radnych.  
Nieobecny: Stanisław Breza. 
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6) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku 
ekologicznego „Głębokie Doły”: 
Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji dotyczącej utworzenia 
użytku ekologicznego „Głębokie Doły”. 
1) od 20 lat w fazie projektu było objęcie wskazanego w petycji uroczyska "Głębokie 

Doły" ochroną w randze rezerwatu przyrody. Zgodnie z uzyskanymi informacjami  
od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, nie prowadzi się                     
w chwili obecnej żadnych prac mających na celu objęcie proponowanego terenu 
ochroną prawną w formie rezerwatu przyrody. Wszelkie prace związane                                     
z proponowanym wprowadzeniem takiej formy ochrony zakończono w 2012 roku, 

2) z uwagi na fakt, że część obszaru proponowanego do objęcia formą ochrony 
znajduje się na terenie Miasta Rybnika zapoznano się z opinią Urzędu Miasta 
Rybnika w przedmiotowej sprawie. Z opinii wynika, że tworzenie użytku 
ekologicznego jest bezzasadne między innymi dlatego, że wskazany w petycji teren 
jest już objęty inna formą ochrony przyrody tj. znajduje się na terenie Parku 
Krajobrazowego "Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich", 

3) przywołane w petycji opracowania naukowe, potwierdzające występowanie 
unikatowych dla tego terenu stanowisk chronionych roślin, grzybów i zwierząt, 
pochodzą z pierwszej połowy lat 90 ubiegłego wieku, najnowsze z 2010 roku. Nie 
można więc w chwili obecnej jednoznacznie stwierdzić, czy część z opisanych 
stanowisk pozostała nienaruszona oraz czy wskazane w publikacji walory 
przyrodnicze nadal istnieją na tym terenie i czy uzasadniają wprowadzenie kolejnej 
formy ochrony i ewentualnie jakiej. 
Wobec powyższego Komisji wnioskuje o nieuwzględnienie petycji złożonej przez 
Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie Doły". 

 Mecenas Aleksander Żukowski przedstawił pewne sugestie dot. dalszych wystąpień 
Komisji w tym temacie do odpowiednich organów.  

 
Uchwała Nr XVI/171/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku 
ekologicznego „Głębokie Doły”, została przyjęta 13 głosami „za” i 7 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało  20 radnych.   
Za: Henryk Fuchs, Bogdan Knopik, 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, Adam Karaszewski, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz 
Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Janusz Szołtysek. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwala Nr XVI/172/20 w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe               
i zakłady kształcenia nauczycieli, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za”– głosowało 
20 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza. 
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8) Do projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań                          
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
oraz miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.   

 
Uchwała Nr XVI/173/20 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz miejscowych 
planów zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została 
przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
9) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XVI/174/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                 
20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/175/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                            
20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
 
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej 

służebnością przesyłu, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/176/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej 
służebnością przesyłu, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało                            
20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/177/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
13) Do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/178/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, została przyjęta jednogłośnie                          
20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
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14) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu                
z  przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych 
uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIV/179/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu                
z  przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, 
została przyjęta jednogłośnie 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych. 
Nieobecny: Stanisław Breza. 
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres                     
od 8 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.  Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  
 
Ad. 9 
Wolne głosy. 
Radny Adam Karaszewski powiedział, że jeżeli komuś za mało to zawsze można 
wprowadzić poprawki do sprawozdania.  
Radny Marcin Stempniak zwrócił się z prośbą o w miarę szybkie przesłanie wdrożenia 
analizy finansowej wdrożenia tej uchwały w życie. Wniosków i informacji jakie spłyną 
jednostek oraz ewentualnego obciążenia dla samorządu lokalnego.  Następnie przytoczył 
artykuły Konstytucji RP nt. ochrony środowiska oraz artykuł Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego.  
Burmistrz GIM podjął dyskusję w tym temacie. Powiedział, że działania w tej materii 
powinny być kompatybilne. On określone zalecenia jeżeli chodzi o kwestię postępowania                  
w tym zakresie, dyrektorom poszczególnych jednostek już dał. Odniósł się do problemu 
szkolnych sklepików.  
Radny Marek Szczech również odniósł się w dyskusji do tego tematu. Pokazał kubek 
dożynkowy z dożynek i już w 2014 promowaliśmy naszą gminę i nie używaliśmy plastiku, nie 
potrzebowaliśmy do tego żadnej uchwał. On jest przeciwnikiem ideologizacji problemu 
ekologii.  Redukcja plastiku o 2 czy 3 kg w skali gminy nie pomoże nam. Mamy więcej innych 
problemów.  
Radny Marcin Stempniak on również pokazał kubek, który co prawda jest plastikowych ale 
jest wielorazowy. Jest on stosowany w Rybniku na imprezach masowych. Ogranicza to także 
koszty sprzątania po takich imprezach – przedstawi dane dot. tych oszczędności. Małymi 
krokami powinniśmy eliminować plastik z życia codziennego. Jeżeli mieszkańców obarczamy 
wyższymi stawkami za śmieci, to jako samorząd powinniśmy być dobrą praktyką                                 
i pokazywać, że my idziemy w tym samym kierunku. Na kolejny miesiąc przekaże kolejne 
argumenty żeby przekonać radnych do stopniowego eliminowania plastików.         
Burmistrz GiM powiedział, że nie trzeba tu nikogo przekonywać. W naszej gminie 
osiągniemy cel ale nie rozwiążemy problemu.  
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik zaapelował, żeby ten projekt pojawił się również                
w konsultacjach w  wydziałach i poszczególnych jednostkach urzędu.  
Radny Michał Toman dodał, że ten wniosek i projekt został wysłany 3 grudnia i nic nie stało 
na przeszkodzie, żeby to poszło do wydziałów i jednostek. Poza tym nie jest on restrykcyjny               
i nie robimy tego jednym cięciem. Chodzi tu o pokazanie mieszkańcom, że coś robimy.                  
Na dziś być może nie poparłby podwyżki za śmieci. Są miasta, które idą jeszcze dalej. Skoro 
Burmistrz jest za tym kierunkiem i nie wie jaka tu jest obawa przedkładając tą uchwałę na 
miesiąc później.  
Przewodniczący RM powiedział, że zaczynają tu rządzić emocję, dobrze że daliśmy sobie 
miesiąc czasy na przedyskutowanie tego i wynegocjowanie satysfakcjonujących rozwiązań 
dla wszystkich. Na tym zakończył dyskusję dot. plastików.  
 
Radny Artur Sola poinformował, że od początku 2020 r. siedziba Rady Dzielnicy Leszczyny 
Osiedle wróciła to budynku szkoły przy ul. Ogrodowej.  
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Przewodniczący RM odniósł się do wniosku radnego Michała Tomana, który dot. propozycji 
aby posiedzenia sesji RM przenieść na późniejsze godziny. Powiedział, że temat został 
przeanalizowany pod różnymi aspektami i godzina 12 jest w wielu obszarach optymalna. 
Wychodząc naprzeciw radnym, którzy pracują, już posiedzenia komisji zaczynają się do 
godziny 15.  
Radny Michał Toman powiedział, że jeżeli inni radni nie widzą takiej potrzeby to wycofa ten 
wniosek. Myślał tu raczej o poniedziałku, kiedy urząd pracuje do 17tej.  
Radny Janusz Szołtysek zauważył, że jest tu ukłon dla pracowników urzędu, którzy pracują 
do 14tej a dziś już jest 14.30. Dlatego padła propozycja żeby sesje przenieść                                 
na poniedziałek.  
Burmistrz GiM powiedział, że w poniedziałek o godzinie 14tej mamy przyjmowanie stron                 
i to się przyjęło. Z szacunku do mieszkańców nie zmieniajmy tego.  
 
Przewodniczący RM odczytał podziękowania Ks. proboszcza z Bełku za przyjęcie uchwały 
w sprawie dofinansowania renowacji krzyża umieszczonego obok drewnianego kościoła                   
w Bełku.  
 
Ad. 10  
Przewodniczący RM poinformował, że kolejna sesja zaplanowana jest na jest 28 lutego 
2020 roku. Posiedzenia komisji są w tygodniu sesyjnym.  
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim                      
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz   
 
Całość sesji dostępna pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=r5ZFvy98i7I 
   
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         (-) Bernard Strzoda 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r5ZFvy98i7I

