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

w dniu 29 maja 2020 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XX sesji VIII kadencji 

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

Edukacyjnym. Powitał Burmistrza, Pana Mecenasa, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 

Radnych, Naczelników wydziałów, Kierowników jednostek organizacyjnych, Panią Sołtys. 

(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. 
 

Przewodniczący RM poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu – Informacja                     
z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych. 
Punkt został wprowadzony jednogłośnie 21 głosami „za”  
 
Na wniosek Burmistrza poprosił o wprowadzenie do porządku obrad  projektów  uchwał                   
w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 
projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie 21 głosami „za” 

2) wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi 
Wojewódzkiej nr 925 - projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie 21 głosami 
„za” 

 
Dokonano również autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, zgodnie z otrzymaną nową wersją 
projektu. 
 

Ad.2 

Uwag do porządku obrad nie złożono. 

 

Ad. 3 

Protokół z sesji z dnia 24 kwietnia 2020 roku był wyłożony w Biurze Rady oraz przed sesją 
na sali obrad. 
Protokół Nr XIX/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 24 kwietnia 
2020 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 radnych.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie od 
28.02.2020 r. do 24.04.2020 r. oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych  

1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący radny Henryk Fuchs poinformował, że 
posiedzenia Komisji odbyły się 11 i 27 maja.  
Na posiedzeniu 11 maja Skarbnik GiM omówił sprawozdanie z wykonania budżetu GiM 
Czerwionki-Leszczyny za rok 2019.   
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Wyjaśnił, że realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami                       
i w ramach udzielonych uprawnień Burmistrzowi GiM. Skarbnik GiM udzielił odpowiedzi 
na wszystkie pytania zadane przez radnych.  
Następnie omówiono przeprowadzone kontrole w KS Płomień Czuchów oraz 
Stowarzyszeniu Luxtorpeda. Kontrole polegały na sprawdzeniu dokumentów 
finansowo-księgowych i rozmowie zespołu kontrolującego z przedstawicielami klubu                       
i stowarzyszenia. Na podstawie przeprowadzonych kontroli zespół kontrolujący 
stwierdza: środki pozyskane przez KS Płomień Czuchów są wykorzystane zgodnie                  
z warunkami zawartymi w umowie. Po analizie dokumentów przedstawionych przez 
stowarzyszenie Luxtorpeda Komisja stwierdziła nieprawidłowości w przedstawionej 
dokumentacji. W związku  z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza                 
o wyjaśnienie stwierdzonych nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji przez 
Stowarzyszenie Luxtorpeda.  
W sprawach bieżących Komisja wniosła autopoprawkę w planie kontroli na 2020 rok.  
Na posiedzeniu Komisji w dniu 27 maja Burmistrz GiM oraz Skarbnik odpowiadali na 
pytania radnych i udzielali dodatkowych wyjaśnień dot. sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia.  
Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi GiM z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. w posiedzeniu Komisji wzięło 
udział 7 radnych. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym”. Uchwała i opinia Komisji Rewizyjnej zostanie przekazana do RIO w 
Katowicach w celi zaopiniowania.  
Całość dokumentacji Komisji Rewizyjnej znajduje się w Biurze Rady.  
Na tym Komisja zakończyła swój posiedzenie.  
Przewodniczący RM poinformował, że zgodnie z § 45 ust. 4 statutu Gminy - 
wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej wymagają przyjęcia w drodze 
głosowania przez Radę.  
Wniosek  Komisji Rewizyjnej do Burmistrza o wyjaśnienie stwierdzonych 
nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji przez Stowarzyszenie Luxtorpeda 
został przyjęty 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”. 

2) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej –  Przewodniczący radny 
Marek Szczech poinformował, że posiedzenie odbyło się 26 maja br.  
Członkowie Komisji zapoznali się informacją Pełnomocnik Burmistrza dot. epidemii 
koronawirusa COVID-19, w szczególności w zakresie zachorowań mieszkańców 
gminy. 
Zapoznano się z informacją dyrektora MOSiR-u dot. prowadzonych działań, 
szczególnie związanych z dostosowaniem obiektów sportowych, pozwalającym na ich 
działalności zgodnie z obecnymi wymogami sanitarnymi, związanymi                                         
z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Po raz kolejny omówiono sprawy związane z działalnością Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, podjęto wnioski: 

 o zmianę uchwały Rady Miejskiej polegającą na zmniejszeniu diet członków 
Komisji o 50%, 

 o wystąpienie do Burmistrza o zmianę Zarządzenia  dot. ilości członków Komisji, 
polegającą na ograniczeniu obecnej liczny członków Komisji. 

Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie zgłoszono. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

3) Komisja Oświaty – Przewodnicząca radna Stefania Szyp poinformowała,                             
że posiedzenie Komisji odbyło się 27 maja br. 
Członkowie Komisji zostali poinformowani o przystąpienie przez Wydział Edukacji we 
współpracy z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych do programu Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020  oraz o pozyskaniu środków na zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla 
uczniów w naszej gminie. Na podstawie zapotrzebowania dokonanego przez 
dyrektorów szkół zakupiono 48 laptopów oraz zostanie zakupionych 56 laptopów dla 
dzieci z rodzin wielodzietnych.  
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Omówiono temat dot. zmniejszenia etatów pracownikom administracji i obsługi                                                          
placówek oświatowych w naszej gminie.  
Przekazano informacje, że w związku z aktualną sytuacją dot. epidemii oraz 
negatywną rekomendacja Sanepidu, podjęto decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć 
w przedszkolach. 
Na tym Komisja zakończyła obrady.   

4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący radny Artur Sola 
poinformował, że Posiedzenie Komisji odbyło się 26 maja br.  
Zapoznano się z branżowym projektem uchwały, który zaopiniowano pozytywnie.                       
Do  pozostałych projektów uchwałach zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji 
uwag nie zgłoszono. Zapoznano się z informacja Dyrektora ZDiSK dot. zaplanowanych 
remontów. W związku z obecną sytuacją zakres prac został ograniczony do minimum, 
planowana jest realizacja tylko niezbędnych remontów m.in. zabezpieczenie obiektów 
mostowych w Bełku oraz mostu przy ul. Młyńskiej.  
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Pełnomocnika dot. sytuacji finansowej 
gminy w związku z pandemią koronawirusa.  
Dyrektor ZDiSK poinformował o zakwalifikowaniu się  gminy na dofinansowanie                         
w ramach programu Razem Bezpiecznie na polepszenie  bezpieczeństwa przejść dla 
pieszych. Obecnie brak jest informacji kiedy gmina otrzyma aplikowane środki.  
Po raz kolejny poruszono temat konieczności remontu drowi DW 925. Z inicjatywy 
Burmistrza wprowadzono do porządku obrad kolejny apel w tej sprawie.  
W sprawach bieżących zgłoszono sprawę szkód spowodowanych częstymi wstrząsami 
górotworu odczuwanymi na terenie gminy przez eksploatację górniczą, jak również 
poruszono temat parkingów w Leszczynach.  
Ustalono, że na następnej Komisji p.o. Dyrektora ZGM przedstawi informację dot. 
funkcjonowania Zakładu. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.    

5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Waldemar Mitura, poinformował, że posiedzenie Komisji 
odbyło się 26 maja 2020 roku.  
Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działaniach Straży Miejskiej 
związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa COVID-19. 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska przedstawił 
informację nt. bieżącej działalności Wydziału oraz funkcjonowania jednostek 
ochotniczej straży pożarnej. Przedstawił również bieżące działania związane epidemią  
COVID-19. 
Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane  działalnością 
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa. Zarząd prowadzi również w ostatnim czasie 
działania związane z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa, polegające na 
dezynfekcji przystanków autobusowych. 
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag.  
W sprawach bieżących po raz kolejny poruszono sprawę monitoringu, zwracano 
uwagę na potrzebę zabudowy monitoringu na terenie gminy i możliwość partycypacji                
w kosztach przez rady dzielnic.  
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.   
Radny Stanisław Breza dodał, że na Komisji rozmawiano także o remoncie drogi 924.   

6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego – 
Przewodniczący radny Adam Karaszewski, poinformował, że posiedzenie Komisji 
odbyło się 25 maja br.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad dzisiejszej 
sesji, które zaopiniowała pozytywnie. Do pozostałych materiałów nie zgłosiła uwag.  
W sprawach bieżących przewodniczący Komisji przedstawił informacje przygotowane 
przez Naczelnika Wydziału ZKO związane z dotacjami i grantami do OZE. 
Poinformował także, że wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego 
wymagające konsultacji z mieszkańcami zostały wstrzymane.  
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Naczelnik Wydziału GO przedstawiła radnym wstępny projekt regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, a także wstępny projekt uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Radni 
podjęli dyskusję w tym temacie.  
Przewodniczący Komisji przypomniał, że na posiedzeniu 2 marca omawianiu już 
częściowo sprawy z wiązane z odpadami oraz zaopiniowano jednogłośnie następujące 
rozwiązania:  
• zastąpienie worków na odpady bio pojemnikami 120 l,  
• ograniczenie odbioru bioodpadów spod drzwi (możliwość wywozu reszty na PSZOK).  
Oba projekty wraz z protokołem z ostatniego posiedzenia Komisji zostały przesłane 
droga elektroniczna  wszystkim radnym w celu zapoznania się z treścią oraz 
wniesienia uwag. W związku z tym, że uchwały te należałoby podjąć na następnej 
sesji, członkowie Komisji zdecydowali, że kolejne posiedzenie Komisji w celu 
omówienia tylko tych tematów, odbędzie się zaraz po sesji. Zaprasza do wzięcia 
udziału w posiedzeniu wszystkich zainteresowanych radnych  
Na tym Posiedzenie komisji zakończono. 

7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 maja br.  
Skarbnik GiM omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 
oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, który będzie do wprowadzenia  
do porządku obrad.  
Po kolei wyjaśnił czego dotyczą poszczególne zadania oraz odpowiedział na pytania 
zadane przez radnych. Uchwały te zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie 
Następnie omówił sytuację finansową gminy w związku z pandemią koronawirusa. 
Jeżeli chodzi o dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,                                     
to  w miesiącu kwietniu mamy o 2 mln zł mniej wpływów niż zakładano. Jeżeli chodzi                     
o podatek od osób prawnych to wpłynęło 150 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku. Są to 
dane tylko za miesiąc kwiecień, danych za maj jeszcze nie mamy, ale może być 
podobnie. Niestety jeżeli nic się nie zmieni to trzeba będzie podjąć zdecydowane 
działania dot. zmian w budżecie. Zakładano, że w tarczy antykryzysowej 4.0 będzie 
coś na temat dofinansowania samorządów, jednak nic takiego się nie stało i żadnej 
pomocy dla samorządów nie będzie.   
Następnie omówiono możliwości zastosowania ulg wobec przedsiębiorców. Burmistrz 
GiM powiedział, że wpłynęło już kilkadziesiąt wniosków i jesteśmy na etapie ich 
wstępnej weryfikacji. Na bazie tarczy umorzeń możemy dokonać wobec małych 
przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność. Wobec pozostałych możemy 
zastosować przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty.  
Podjęto także dyskusję na temat cięć etatów w jednostkach oświatowych, które 
dotyczą pracowników administracji oraz obsługi. Burmistrz GiM powiedział, że nie 
wynika to z sytuacji związanej z pandemią. Jest to racjonalizacja zatrudnienia  
wynikająca z  likwidacji szkół gimnazjalnych.  
Podjęto także temat remontu dróg DW 924 oraz DW 925. Uchwała dot. DW 925 będzie 
procedowała dziś, uchwała dot. DW 924 będzie procedowana w czerwcu. Na tym 
Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

8) Komisja Statutowa – Przewodniczący radny Waldemar Mitura poinformował,                       
że Komisja Statutowa powołana do zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy       
i Miasta zebrała się 10 i 16 marca, na posiedzeniach omawiane były proponowane 
zmiany statutów. Prace Komisji trwają. 

9) Klub Radnych PiS – Przewodnicząca radna Izabela Rajca poinformowała, że Klub 
PiS spotkał się dwa razy, jest w stałym kontakcie on-line. Na początku pandemii, udało 
się zakupić mydło antybakteryjne, które dostarczyli do niektórych instytucji i placówek 
w gminie. Również przed świętami zakupiono słodycze dla Powiatowej placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach. 4 maja złożyli do OPS 
pieniądze dla poszkodowanych w pożarach familoków, pieniądze były zebrane przez 
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radnych, członków i sympatyków PiS. Jest to kwota 3740 zł, która zostanie 
rozdysponowana przez OPS. Klub PiS złożył interpelację w sprawie wycinki drzew na 
rowie D4 i w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Na spotkaniu zostało 
podjęte stanowisko sprzeciwiające się redukcji etatów i zwolnieniom w placówkach 
oświaty w naszej gminie. 

 
Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

1) pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie uzupełnienia listy 
ławników wybranych na kadencję 2020-2023 poprzez dokonanie wyboru 1 ławnika                 
do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku z zakresu prawa pracy oraz 3 ławników 
do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rybniku z zakresu prawa pracy, 

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

3) sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – sprawozdanie Radni 
otrzymali na maila, zostanie ono omówione na najbliższej Komisji Promocji i Rozwoju. 

Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek aby nie odczytywać treści projektów 
uchwał tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku głosować treść uchwał. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – 21 głosami „za”.  
 
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                       

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XX/207/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 
– głosowało 21 radnych. 
Wstrzymuję się: Michał Toman.  
 
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/208/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2020, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało                                    
21 radnych.   
 
3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 

będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr XX/209/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – 
głosowało 21 radnych.   
 
4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej                           

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu 
Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, 
uwag nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XX/210/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/20 Rady Miejskiej                           
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy                
i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, została 
przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   
 
5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu części nieruchomości, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XX/211/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części nieruchomości, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” 
– głosowało 21 radnych.   
 
6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 

uwag nie zgłoszono.  
 

Uchwała Nr XX/212/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   
 
7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 

uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/213/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   
 
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych 

służebnością przesyłu, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/214/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych 
służebnością przesyłu, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało                               
21 radnych.   
 
9) 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 XX/215/20 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 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   
 
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gminnych 

nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XX/216/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gminnych 
nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.   
 
11) Do projektu uchwały w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa 

Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925,  
Radna Izabela Rajca powiedział, że Klub PiS jest za tą uchwalą. Ma nadzieję, że ten 
apel coś da. Jednak w latach 2014-2018 nasza gmina miała swojego reprezentanta                    
w Sejmiku Wojewódzkim, który zajmował bardzo eksponowane stanowisko i nic nie dało 
się wtedy załatwić.  
Przewodniczący RM powiedział, że w tym okresie była wykonana dokumentacja tej 
drogi za 3 mln zł. 
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Burmistrz GiM także odniósł się do tej wypowiedzi. Na koniec poprosił o przyjęcie tej 
uchwały, bo jest to apel także mieszkańców. 
Następnie głos w tej sprawie ponownie zabrała radna Izabela Rajca, radny Stanisław 
Breza oraz radna Jolanta Szejka.  

 
Uchwała Nr XX/217/20 w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem do Województwa 
Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925, została przyjęta jednogłośnie                        
21 głosami „za”– głosowało 21 radnych.   
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres   
14.04. br. do 22.05. br.  Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  
 
Ad. 9 
Wolne głosy.  
Radna Izabela Rajca powiedziała, że na Komisji Zdrowia Sportu i Polityki społecznej 
poruszyła temat kwestii toru motocrossowego. Uzyskała odpowiedź, że gmina nic nie 
wiedziała, na temat jego sprzedaży. Jednak w pewnej gazecie napisano, że o sprzedaży 
tego terenu gmina była informowana na bieżąco. Zacytowała zapis w gazecie. Poprosiła 
Burmistrza o wyjaśnienia. 
Dyskusje w temacie podjęli Z-ca Burmistrza oraz Burmistrz GiM.   
Z-ca Burmistrza GiM powiedział, że z SRK toczyły się różne rozmowy ale żadna nie 
dotyczyła tej konkretnej działki. Trudno byłoby przeoczyć taki fakt.  
Burmistrz GiM dodał, że spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami klubu Motocross                          
i wyraźnie powiedział, że nikt nas o sprzedaży tej działki nie informował.  
Radny Artur Szwed powiedział, że jest zaskoczony wnioskami dot. Komisji Alkoholowej. 
Nasza Komisja spełnia wszelkie zadania i są to bezpodstawne wnioski.  
Radny Adam Karaszewski odniósł się do toru motocrossowego i przypomniał, że zgłaszał 
problem ponownego zapłonu stożków krajobrazowych, na których motory i kłady jeżdżą 
nielegalnie. Złożył w tej sprawie interpelację, która została skierowana do SRK. Minął rok i do 
dnia dzisiejszego nie ma informacji w tej sprawie.  Obawia się, że gdy toru nie będzie 
wszystkie te osoby przeniosą się na stożki. Prosi, aby ukrócić ten proceder i zająć się tym 
tematem poważnie.  
Radny Michał Toman zaapelował, żeby wzmocnić kontrole na tym terenie,                                      
w ubiegłym tygodniu jechało tam 30 motorów w jednym momencie. Przychyla się do apelu 
radnego Karaszewskiego. 
Radny Waldemar Mitura złożył życzenia z okazji dnia samorządowca. Podziękował 
wicestaroście za szybką interwencję na ul Ks. Pojdy koło przedszkola za uporządkowanie 
miejsca, na którym zamontowano wyświetlacz prędkości.   
Radny Marcin Stempniak powiedział, że wniosek dot. Komisji Alkoholowej był jego. Po raz 
kolejny przypomniał na czym polega problem. U nas jest przerost członków Komisji                             
w stosunku do innych samorządów. Uzasadnił złożony wniosek.  
Zapytał czy jest szacowany termin wyborów do jednostek pomocniczych.  
Wyczytał, że były planowane uroczystości z okazji 30-lecia samorządu. Mimo pandemii nie 
rezygnował by z tego całkowicie. Chciałby, aby w jakiejś formie zorganizować debatę czy 
spotkanie dla wszystkich samorządowców (tych z jednostek pomocniczych czy 
organizacyjnych także) w kontekście spraw finansowych czy Strategii Rozwoju Gminy, której 
realizacja kończy się w tym roku. 
Burmistrz GiM odniósł się do poruszonych kwestii. W pierwszej kolejności do spraw 
związanych z uroczystą sesją, do wyborów w jednostkach pomocniczych oraz do wniosku 
dot. Komisji Alkoholowej.  
Przewodniczący RM dołączył się do życzeń z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego dla 
wszystkich radnych, pracowników samorządowych, organów pomocniczych i wszystkich 
którzy pracują na rzecz dobra lokalnej społeczności. Jeżeli chodzi o obchody jubileuszu to 
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jeżeli tylko sytuacja pozwoli to takie uroczystości odbędą się, również z udziałem jak to było 
planowane Młodzieżowego Forum Młodzieży.    
Rany Michał Toman przedstawił informacje dot. prac Młodzieżowego Form 
Samorządowego. Członkowie Forum mieli zorganizowane warsztaty, spotkania, a także 
miało się odbyć spotkanie z innymi Młodzieżowymi Radami. Zachęcił pozostałych  radnych 
do zaangażowania się i pomoc w funkcjonowaniu MFS.  
Ad. 10 
Przewodniczący RM powiedział, że następna sesja będzie sesją absolutoryjną.                               
Jej nieodłączną częścią jest Raport o Stanie Gminy. Radni Raport dostaną do 8 czerwca. 
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów                  
i strategii. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, w której oprócz radnych 
mogą wziąć udział mieszkańcy. Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wniosek wraz       
z listą poparcia. W przypadku naszej gminy musi to być lista 50 osób poparcia dla osoby, 
które chce zabrać głos w debacie. Zgłoszenie chęci udziału zainteresowani mogą składać do 
Biura Rady, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwołania sesji, na której ma być 
przedstawiony raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania 
przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos                                 
w debacie wynosi 15. 
 
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=Y0EaDrXG3kg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0EaDrXG3kg&feature=youtu.be

