Protokół Nr XVII/20
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 28 lutego 2020 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XVII sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum KulturalnoEdukacyjnym. 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 projektów uchwał
w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez
Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach
wojewódzkich – projekt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie
18 głosami „za” – głosowało 18 radnych,
2) przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu
DW nr 924 w miejscowości Czuchów” – projekt został wprowadzony do porządku
obrad jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej – projekt został
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych,
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt został wprowadzony
do porządku obrad jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych,
5) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach – projekt został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało18 radnych,
6) przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu
korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym
CPK – projekt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 18 głosami „za” –
głosowało 18 radnych.
Poprosił o dokonanie autopoprawki 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.
Ad.2
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad sesji.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 31 stycznia 2020 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją
na sali obrad.
Protokół Nr XVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 31 stycznia
2020 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 radnych.
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Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Przekazał kilka informacji nt. ostatnich pożarów familoków w Czerwionce.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka
poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 24 lutego br.
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji,
do pozostałych projektów członkowie Komisji nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 27 lutego odbędzie się uroczysta gala
wręczenia nagród Diament Biznesu. Przedstawiła także informacje dot. konkursu piękna
wieś.
Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje na temat
 przygotowań do Industriady, która w tym roku dobędzie się pod hasłem natura
w przemyśle.
 akcji walentynkowe serce dla zwierzaków.
 gali finałowej człowiek Roku Rybnik.com.pl. Nominowani z naszej gminy to
Agnieszka Groborz w dziedzinie biznes, Alicja Klasik w dziedzinie sport oraz
Wojciech Pukowiec w dziennie kultura, który nagrodę człowieka roku zdobył.
 obecnie koncentrujemy si na pomocy osobom poszkodowanym w pożarze
familoków.
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że:
 19 lutego w bibliotece centralnej odbyło się spotkanie ze swatką oraz promocja jej
książki.
 biblioteka zorganizowała obchody światowe dnia kota,
 zorganizowano także dzień numeru alarmowego.
 bibliotek wraz z MOK będzie organizatorem koncertu z okazji 100-lecia powstań
śląskich, który odbędzie się 6 marca.
Dyrektor MOK poinformowała, że w najbliższym czasie odbędą się:
 Festiwal tańca Inspiracje,
 Parada Mażoretek,
 Konkurs plastyczny ocalić od zapomnienia.
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych poinformował, że pozyskaliśmy środki na
projekt razem bezpieczniej – przebudowa 3 miejsc dla pieszych. Po raz kolejny
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do lamp solarnych. Obecnie jesteśmy na etapie
rozliczania termomodernizacji oraz podpisywaniu umów z mieszkańcami w ramach
projektu OZE.
Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Młodzieżowego Forum Samorządowego,
którzy przedstawili swoje uwagi nt. remontu pomieszczeń w szatni męskiej na krytej
pływali czy nt. organizacji koncertów dla młodszego pokolenia na terenie gminy.
Poruszono problem braku środków dla MOK na organizację imprez kulturalnych.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
2) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Prowadząca obrady radna
Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji obyło się 25 lutego br.
Członkowie Komisji zapoznali się informacją Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o działaniach podjętych w celu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku pożarów
familoków.
W związku z tym, że utworzono wiele zbiórek mających pomóc pogorzelców wyrażono
zadowolenie, że Urząd poparł zbiórkę organizowaną przez Stowarzyszenie Luxtorpeda.
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Zwrócono się również z apelem aby pomoc rzeczowa przekazywana była w rzeczach
nowych, nieużywanych i na podstawie potrzeb wskazywanych przez OPS, którego
pracownicy na bieżąco kontaktują się z osobami poszkodowanymi.
Zapoznano się z projektami uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu
endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., którą zaopiniowano pozytywnie 5 głosami „za”,
2 „przeciw”,
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania, którą zaopiniowano
jednogłośnie 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.
prowadzonych i planowanych działań.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
3) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,
że posiedzenie Komisji odbyło się 26 lutego br.
Zaproszony na posiedzenie Komisji Inspektor Wydziału Inwestycji poinformował
o planowanych remontach w placówkach oświatowych, o budowie sali gimnastycznej
przy SP w Palowicach, o budowie oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 8 w Dębieńsku
oraz o planowanej wymianie kotłów w placówkach oświatowych w związku z ustawą
antysmogową.
Przekazano informacje o rozpoczętej rekrutacji do przedszkoli oraz o programie
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pn. „Mleko w szkole, owoce i warzywa
w szkole”, którym objęte są szkoły w naszej gminie.
Przekazano informacje o zorganizowanym przez P 10 w Czerwionce I Wojewódzkim
Konkursie Tanecznym, w którym brało udział 7 przedszkoli, a komisja oceniająca
przyznała miejsca oraz wyróżnienia.
Poinformowano o zorganizowanym przez P 7 w Czuchowie przedstawieniu „Sen
o smogu”, w ramach projektu pn. „Mogę zatrzymać smog. Przedszkolaku złap oddech.”
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 lutego br.
Zapoznano się z branżowym projektem uchwały w sprawie:
1) zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2018 – 2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 r.,
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
oraz projekty wprowadzone do porządku obrad w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez
Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach
wojewódzkich,
2) przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania pn. „Budowa chodnika
w ciągu DW nr 924 w miejscowości Czuchów”.
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie. Do pozostałych projektów uchwał ujętych
w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie zgłoszono.
W sprawach bieżących zapoznano się z informacją na temat działań Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej podjętych w celu zabezpieczenia budynków familoków po
pożarze oraz o planach w zakresie dalszych remontów tych budynków.
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Omówiono działalność Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w zakresie remontów dróg.
Poinformowano o aplikowaniu o ośrodki w ramach programu Razem bezpiecznie na
polepszenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych.
W sprawach bieżących zgłaszano następujące sprawy:
 uporządkowania poboczy dróg gminnych oraz terenów w okolicy osiedla Jana
Pawła w Czerwionce,
 naprawy chodnika na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Szkolnej w okolicy
restauracji Rogowa w Stanowicach,
 zapoznano się z pismem mieszkańców ul. Za Torem dot. naprawy drogi.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 25 lutego 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.
Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o bieżącej działalności SM.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska przedstawił
informację nt. bieżącej działalności Wydziału oraz funkcjonowania jednostek ochotniczej
straży pożarnej.
Przedstawił szczegółową relacje z działań jednostek straży pożarnej, w tym
ochotniczych jednostek z terenu gminy, prowadzonych w związku z pożarami familoków,
które miały miejsce 18 lutego.
Informację w zakresie działań Policji w związku z pożarami przedstawił również
Komendant Komisariatu Policji.
Kierownik Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane z działalnością
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa.
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zgłaszano między innymi sprawy dotyczące:
 problemu porzucania odpadów, sugerowano aby w miejscach gdzie stale
porzucane są odpady zamontować foto-pułapki i informacje o tym przekazać do
mieszkańców,
 braku skrzynek pocztowych na budynkach przy ul. Rybnickiej, należących do
ZGM.
Omówiono zakres działania lekarza koronera, dane dotyczące tych lekarzy
obsługujących naszą gminę można znaleźć na stronie BIP powiatu rybnickiego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego –
Przewodniczący Komisji radny Adam Karaszewski poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 24 lutego br.
Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni przedstawiciele JSW Koks w celu omówienia
działań demontażowych na terenie Koksowni.
Naczelnik Wydziału ZKO powiedział, że po interwencjach mieszkańców wystąpiliśmy
do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie przeprowadzenia kontroli
na terenie Koksowni. Po przeprowadzeniu czynności kontrolny PIB nie stwierdził
nieprawidłowości w zakresie prowadzonych robót. Poinformował, że proces likwidacji
jest prowadzony w oparciu o wydane pozwolenia. Dodał, że aktualnie na terenie spółki
prowadzona jest kontrola przez WIOŚ.
Następnie przedstawiciele JSW Koks odnieśli się do zarzutów o ewentualnych
nieprawidłowościach. Wyjaśnili, że prace demontażowe prowadzone są przez firmę
zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu i to ona jest właścicielem wytworzonych
odpadów. Udzielili także obszernych wyjaśnień oraz odpowiedzieli na pytania zadane
przez radnych. Na dzień dzisiejszy czekamy na wyniki kontroli oraz protokół pokontrolny
przekazany przez WIOŚ.
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Na koniec przedstawiciele JSW Koks zadeklarowali wstępną pomoc dla osób
poszkodowanych w pożarach familoków.
Następnie Komisja omówiła branżowe projektu uchwał zarówno te w porządku obrad
dzisiejszej sesji jak i projekty przygotowane do wprowadzenia.
Po raz kolejny szerszą dyskusję wzbudził projekt uchwały w sprawie podjęcia działań
zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy i jednostkach
organizacyjnych opakowań i naczyń plastikowych. Przewodniczący Komisji
poinformował, że zostało wydane zarządzenie Burmistrza w tej sprawie w oparciu
o informacje, które wpłynęły w tej sprawie z poszczególnych jednostek organizacyjnych,
radni również zapoznali się z tymi materiałami.
W sprawach bieżących poinformowano, że aktualnie mamy w opracowaniu cztery plany
zagospodarowania przestrzennego: Dębieńsko, Ornontowice, Bełk oraz Czuchów. Na tę
okoliczność odbyły się w Czuchowie warsztaty z mieszkańcami w temacie planu
Dębieńsko 1.
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że ma już zarys uchwał, które w związku
z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami, rada będzie musiała podjąć. Tego
materiału jest sporo i będzie się trzeba nad tym zastanowić. W związku z tym
Przewodniczący RM zaproponował, aby w tym temacie zwołać odrębne posiedzenie
komisji, w którym wezmą udział wszyscy radni. Członkowie Komisji ustalili, że takie
posiedzenie odbędzie się 2 marca w poniedziałek o godzinie 15.30.
Na posiedzeniu Komisji obecni byli przedstawiciele Młodzieżowego Forum
Samorządowego. Uczeń SP nr 6 poinformował, że w szkole realizowany jest projekt tzw.
łąki kwiatowe, który przynosi dużo korzyści dla środowiska naturalnego.
Pełnomocnik ds. PRIG powiedział, że taki projekt będzie także realizował ZDISK,
a jeżeli zrobimy to wspólnie ze szkołami i łąki będą miały także walor edukacyjny,
będziemy mogli pozyskać środki z WIOŚ.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Prowadząca obrady radna Jolanta Szejka
poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 lutego br.
Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie:
 zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 emisji obligacji komunalnych.
Po kolei wyjaśnił czego dotyczą poszczególne zadania oraz odpowiedział na pytania
zadane przez radnych. Uchwały te zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
Następnie omówił projekty uchwał w sprawie:
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu
endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.,
 przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 r.
Wyżej omówione projekty zostały zaopiniowane pozytywnie przy 1 głosie
wstrzymującym.
Omówił także projekt do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji w sprawie
stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020
rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
W związku z tym projektem wywiązała się dyskusja na temat pomocy osobom
poszkodowanym w ostatnich pożarach familoków. Koszt ich wyremontowania to ponad
2 mln zł. Wszelkie działania pomocowe są dobrze skoordynowane oraz prowadzone
bardzo dobrze przez odpowiednie służby urzędu.
W sprawach bieżących poruszono problem niskich wynagrodzeń pracowników urzędu
oraz jednostek organizacyjnych. Jeżeli chcemy zatrzymać wykwalifikowaną kadrę to
musimy się pochylić nad podwyżkami.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
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8) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się w tym miesiącu trzy razy. Kluby radnych PIS
w Radzie Miejskiej i powiecie rybnickim wspólnie na spotkaniu z członkami
i sympatykami PIS powiatu rybnickiego włączyły się w akcję pomocową dla pogożelców.
środki te zostaną przekazane we współpracy z OPS. Niezwłocznie po zdarzeniu
zwróciliśmy się do władz JSW Koks o udzielenie pomocy ze środków grupy kapitałowej
JSW.
Ad. 6
Informacja o bieżącej korespondencji:
1) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji dotyczące
projektów uchwał w sprawie:
 zmiany w uchwale Nr 47/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018 –
2022”, zmienionej uchwałą Nr 50/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 maja 2018 r.,
 przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku,
 zmiany uchwały Nr 14/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 8998),
2) wnioski Burmistrza Gminy i Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał,
3) uchwała Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie uhonorowania
30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce,
4) apel Rady Powiatu w Rybniku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia
kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów
z tytułu m.in. obniżek stawek podatku PIT.
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 17 głosach „za”- głosowało 17 radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/180/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za” – głosowało
17 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/181/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” –
głosowało 18 radnych.
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Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
3) Do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/182/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych, została przyjęta
jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
4) Do 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
Radny Marcin Stempniak powiedział, że otrzymaliśmy informacje z jednostek
i wydziałów, on również przekazał uzasadnienie tej uchwały. Jednak 4 dni temu
zarządzenie w tej sprawie wydał Burmistrz, a jego treść pokrywa się mocno z treścią
uchwały. Zakłada więc, że skoro radni zgadzają się z zarządzeniem Burmistrza, równie
przychylnie podejmą uchwałę. Ma nadzieję, że nie będą się kierować przesłankami
politycznymi i nie stanie na przeszkodzie do jej przyjęcia to, że jest tam jego nazwisko.
Następnie dyskusję w tym temacie podjęli Przewodniczący RM, Burmistrz GiM,
Radny Adam Karaszewski oraz radny Bogdan Knopik.
Uchwała 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, nie została przyjęta
2 głosami „za”, 11 głosami „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 18 radnych.
Za: Marcin Stempniak, Michał Toman.
Przeciw: Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Artur
Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed,
Stefania Szyp.
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
5) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na
zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii
ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o. o, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/183/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na
zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej
Szpitala w Knurowie Sp. z o. o, została przyjęta 17 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”
– głosowało 18 radnych.
Za: Gabriel Breguła, Bogdan Knopik, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar
Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda,
Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Janusz Szołtysek, Artur Szwed, Stefania
Szyp, Michał Toman.
Wstrzymuję się: Adam Karaszewski.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2018 – 2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 r., uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XVII/184/20 w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na lata 2018 – 2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 25 maja 2018 r., została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” –
głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
7) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w 2020 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwala Nr XVII/185/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w 2020 roku, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”– głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
8) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz.
8998), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/186/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 8998), została przyjęta jednogłośnie
18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/187/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/188/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/189/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
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Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/190/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu części nieruchomości, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/191/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu części nieruchomości, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”
– głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
15) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XVII/193/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację
zadań na drogach wojewódzkich, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
16) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania
pn. „Budowa chodnika w ciągu DW nr 924 w miejscowości Czuchów”, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/194/20 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego realizacji zadania
pn. „Budowa chodnika w ciągu DW nr 924 w miejscowości Czuchów”, została przyjęta
jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/195/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
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18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/196/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
19) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/197/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” –
głosowało 18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
20) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko
dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym
Studium Komunikacyjnym CPK, Przewodniczący RM powiedział, że jest to nowy temat,
który pojawił się w ostatnim czasie i wzbudza wiele kontrowersji.
Pełnomocnik Ds. PRIG Grzegorz Wolnik przedstawił w skrócie założenia CPK
i przebiegu proponowanych korytarzy kolejowych.
Uchwała Nr XVII/198/20 w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko
dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym
Studium Komunikacyjnym CPK, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny.
Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie tej uchwały, która wyraża obawy mieszkańców.
Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres
od 25 stycznia br. do 21 lutego br. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 9
Wolne głosy.
Radna Jolanta Szejka podziękowała za przygotowanie i podjęcie uchwały w sprawie CPK.
Myśli, że w jednostkach pomocniczych również zostaną podjęte w tym kierunku odpowiednie
działania.
Pełnomocnik ds. PRiG zauważył, że jeżeli rady sołeckie będą wysyłać jakieś swoje
stanowiska, to dobrze by było żeby wzorować się na stanowisku Burmistrza, w którym
zawarte są pewne informacje techniczne. Takie są po prostu wymagania składania uwag do
tej koncepcji.
Ad. 10
Przewodniczący RM poinformował, że 9 marca o godz. 14 MOSiR organizuje
międzyzakładowy turniej siatkówki. Prosi, aby radni się zmobilizowali i wzięli w tym udział.
Wszystkich zainteresowanych zaprosił do udziału w posiedzeniu Komisji poświęconej
gospodarce odpadami komunalnymi.
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Kolejna sesja zaplanowana jest na jest 27 marca 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Bernard Strzoda

Całość sesji dostępna pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=1jqKdpR33ww&feature=youtu.be
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