Protokół Nr XXI/20
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 czerwca 2020 r.,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach
Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXI sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum KulturalnoEdukacyjnym. Powitał Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, Pana
Mecenasa, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych, Naczelników wydziałów,
Kierowników jednostek organizacyjnych, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.
(listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, zgodnie z otrzymaną
nową wersją projektu.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 29 maja 2020 roku był wyłożony w Biurze Rady, przesłany radnym
meilowo oraz oraz przed sesją na sali obrad.
Protokół Nr XX/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 29 maja 2020 r.
został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 30 maja 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Radna Izabela Rajca poinformowała o rozdaniu promes dla gmin powiatu rybnickiego
i Rybnika. Są to środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych, które są elementem tarczy
4.0. Przypadł jej zaszczyt odebrania tej promesy dla naszej gminy, która jest na około 6 mln
zł. Przekazała symboliczną promesę Burmistrzowi.
Burmistrz GiM odniósł się do tej sytuacji.
Radna Izabela Rajca odpowiedziała ad vocem.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej, które po raz pierwszy pracowały zdalnie:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,
że posiedzenie Komisji obyło się 24 czerwca br.
W posiedzeniu Komisji brało udział 7 radnych. Porządek obrad oraz protokół
z posiedzenia Komisji z dnia 27 maja zostały przyjęte jednogłośnie. Radni nie zgłosili
uwag do porządku obrad dzisiejszej sesji. Członkowie Komisji zapoznali się z uchwałą
4200/V/80/2020 V składu orzekającego RIO w Katowicach z dnia 5 czerwca. Uwag do
uchwały członkowie Komisji nie zgłosili.
Na tym posiedzenie zakończono.

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 czerwca br.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach, który zaopiniowała pozytywnie.
Omówiono sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
Poruszono problem działalności Stowarzyszenie Ramża, a także zawieszenia
działalności COP.
Poinformowano o konkursie Piękna Wieś, do którego przystąpiły nasze sołectwa.
Przedstawiono informacje na temat projektów realizowanych z udziałem środków
zewnętrznych.
Przedstawiono informacje na temat działalności MOK – na dzień dzisiejszy w CKE
są realizowane tzw. poniedziałkowe próby, są to koncerty zespołów transmitowane
on-line. Na facebook MOK realizowane są spotkania z cyklu znane i nieznane,
w ramach których internauci przenoszą się do ciekawych miejsc w naszej gminie.
Z kolei Wojciech Pukowiec prowadzi lekcje gry na instrumentach on-line.
Odbyło się także zakończenie roku akademickiego UTW.
Odbędą się także wakacje z MOK oraz kino plenerowe.
Poinformowano, że od 25 maja swoją działalność wznowiła Biblioteka Publiczna.
W sprawach bieżących poruszono kwestie zasadności wydatków środków na promocję
gminy.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji obyło się 23 czerwca br.
Członkowie Komisji zapoznali się informacją Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dot.
epidemii wirusa COVID-19 w zakresie zachorowań mieszkańców gminy oraz
ograniczeniami w pracy Ośrodka w związku z kontaktami pracowników z osobami
zarażonymi.
Zapoznano się z informacją dyrektora MOSiR-u dot. działalności Ośrodka: od soboty
czynna jest kryta pływalnia, dostępne są Orliki, 4,5 lipca odbędzie się mecz szachowy, pozostałe plany dot. działalności wakacyjnej Ośrodka uzależnione są od rozwoju
sytuacji związanej z pandemią.
Zapoznano się również z informacją dot. funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych.
W związku z wnioskami zgłoszonymi na poprzednim posiedzeniu Komisji dot.
działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi uzyskano informację,
że stosowne projekty zostaną skierowane na kolejną sesję Rady.
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,
że posiedzenie Komisji odbyło się 24 czerwca br.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę dot. określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym
2020/2021.
Przekazano informacje o działaniach podejmowanych w ostatnim czasie przez Wydział
Edukacji przy współpracy z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych w zakresie
pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na zakup sprzętu do zdalnego
nauczania dla uczniów w naszej gminie, na projekt zielona pracownia, który będzie
realizowane w SP Nr 3 oraz o wystosowanym wniosku do MEN o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej, z rezerwy tej części subwencji w roku 2020, z tytułu
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych
w SP w Palowicach.
Poinformowano o efektach zakończonych rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych oraz o planowanej ich pracy w okresie wakacji za wyjątkiem przedszkoli,
których zaplanowane są remonty. Dzieci z P Nr 7 oraz P Nr 11 będą objęte opieką

w innych przedszkolach. Przekazano informacje o wynikach powiatowego konkursu
recytatorskiego, zorganizowanego dla uczniów naszej gminy, który zorganizowany był
przez POPP oraz MOK
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 czerwca br.
Zapoznano się z branżowymi projektami uchwał w sprawie:
1) ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi
Wojewódzkiej nr 92 - projekty te zaopiniowano pozytywnie.
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie
zgłoszono.
Pełniący obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marcin Janużyk
przedstawił założenia programowe, kierunki działania, które zamierza realizować pod
swoim kierownictwem w Zakładzie.
Członkowie Komisji zgłaszali liczne pytania dotyczące dalszej działalności Zakładu.
Dyrektor ZDiSK poinformował o działalności Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował o zakresie prac realizowanych
w prowadzonej inwestycji – budowa sali gimnastycznej w Palowicach oraz
przygotowaniach do budowy przedszkola w Dębieńsku.
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego –
Przewodniczący Komisji radny Adam Karaszewski poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 22 czerwca br.
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad dzisiejszej sesji,
które zaopiniowała pozytywnie. Do pozostałych materiałów nie zgłosiła uwag.
W sprawach bieżących Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informacje dotyczące
realizację dotacji na odnawialne źródła energii. Na dziś mamy zrealizowanych 165
wniosków, wypłacono 58 umów. Rozwiązaliśmy umowę z firma wykonującą audyty do
pomp ciepła, jednak jest już ogłoszony nowy przetarg więc niedługo wszystko powinno
znowu ruszyć.
Jeżeli chodzi o dotacje do wymianę źródeł ciepła oraz przydomowych oczyszczalni to
trwają odbiory.
Na bieżąco są likwidowane dzikie wysypiska śmieci.
Poruszono kwestię możliwości przyłączenia budynków gminnych do sieci gazowniczej
oraz konieczność wymiany pieców w związku z ustawą antysmogową.
Zapytano na jakim etapie jest projekt dot. podłączenia familoków do sieci ciepłowniczej –
na dziś stoi pod znakiem zapytania.
Naczelnik Wydziału PP poinformowała o wyłożeniu planu zagospodarowania
przestrzennego dot. Dębieńska.
Naczelnik Wydziału MiG poinformowała o naborze na rachmistrzów do spisu rolnego.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 czerwca br.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany w Uchwały budżetowej na 2020 rok
oraz w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Następnie Skarbnik GiM i Burmistrz udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania
zadawane przez radnych dot. dochodów i wydatków. Następnie Burmistrz udzielił
informacji nt. budowy przedszkola w Dębieńsku.
W/w projekty uchwał zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Protokół z posiedzenia
Komisji, które odbyło się w maju, po wprowadzeniu zgłoszonych uwag, został przyjęty
jednogłośnie.

W drugiej części posiedzenia Komisji Przewodniczący przedstawił materiały do
omówienia dot. budżetu Gminy I Miasta za 2019 rok. Materiały dot. wykonania budżetu
za 2019 rok zostały omówione przez Skarbnika i Burmistrza.
Dochody za 2019 wykonano w kwocie 188 mln 372 tys. 774 zł co stanowi 97,4 % planu.
Wydatki wykonano w kwocie 186 mln 3388 tys. 169 zł tj. 91.1% planu. W uchwale
budżetowej na 2019 rok został zaplanowany deficyt w wysokości około 11 mln zł ale rok
zakończono nadwyżką w wysokości prawie 2 mln. zł, dochody bieżące były wyższe
o wydatków bieżących. Spełniony zatem został warunek art. 242 i 243 ustawy
o finansach publicznych. O stanie finansów gminy świadczy także poziom jej zadłużenia.
Łączna kwota zobowiązań gminy na dzień 23.12. 2019 r. to 21 mln. zł. należy podkreślić
fakt, że zadłużenie gminy z roku na rok systematycznie spada.
Po dyskusji i dodatkowych wyjaśnieniach Komisja pozytywnie zaopiniowała przy
2 glosach wstrzymujących
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu,
sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
8) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się dwa razy. Przeważanie omawiano są
materiały na sesję, Komisje oraz sprawy bieżące w gminie. Do członków Klubu
przychodzi dużo ludzi z różnymi problemami, które staramy się rozwiązywać na bieżąco.
Z okazji Dnia Dziecka zostały zakupione słodycze do Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.
Ad. 6
Informacja o bieżącej korespondencji:
1. sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
uchwał w sprawie:
1) zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
2) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście CzerwionkaLeszczyny, w roku szkolnym 2020/2021,
3) zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
służebnościami gruntowymi i przesyłu,
4) ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady.
Ad. 7
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta za 2019 rok – Burmistrz Gminy i Miasta
omówił Raport w formie prezentacji multimedialnej.
1) Debata nad Raportem. Udział w dyskusji wzięli:
Radny Janusz Szołtysek
https://youtu.be/NAQzyhuhVrc?t=6213
Radny Marek Szczech
https://youtu.be/NAQzyhuhVrc?t=6417
Radny Grzegorz Marek
https://youtu.be/NAQzyhuhVrc?t=6963
Radny Gabriel Breguła
https://youtu.be/NAQzyhuhVrc?t=7110
Radna Izabela Rajca
https://youtu.be/NAQzyhuhVrc?t=7265
Radny Michał Toman
https://youtu.be/NAQzyhuhVrc?t=7597
https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=905
Radny Adam Karaszewski
https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=1296
Radny Bogdan Knopik
https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=2125
Radny Marcin Stempniak
https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=2439
Radny Stanisław Breza
https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=3026

Radny Janusz Szołtysek złożył wniosek o przedstawienie planów rozbudowy zasobów
komunalnych gminy.
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 4 głosami
„wstrzymującymi” – głosowało 19 radnych.
https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=3394
Następnie do debaty oraz złożonego wniosku odniósł się Burmistrz Wiesław
Janiszewski.
https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=3515
2) W związku z wyczerpaniem głosów w debacie, radni przystąpili do głosowania nad
uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wotum zaufania.
Uchwała Nr XXI/218/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny wotum zaufania została przyjęta 12 głosami „za” i 7 głosami „przeciw” –
głosowało 19 radnych.
Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Leszek
Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka,
Artur Szwed, Stefania Szyp.
Przeciw: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Marcin
Stempniak, Janusz Szołtysek, Michał Toman.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Grzegorz Wolny.
Ad. 8
Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za 2019 rok - Burmistrz GiM omówił sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej.
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019 Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił z czego ono się składa, czego dotyczy i jakie
kwoty zawiera.
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Skarbnik GiM
przedstawił podstawowe informacje nt. mienia gminy.
4) Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 4200/V/54/2020 z dnia 20 kwietnia roku
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz
z uzasadnieniem. V Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Henryk Fuchs przedstawił Uchwałę
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019
rok wraz z opinią, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 4200/V/80/2020 z dnia 5 czerwca 2020
roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
wraz z uzasadnieniem. V Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019.
Uchwała Nr XXI/219/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok
2019, została przyjęta 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” oraz 4 głosami „wstrzymującymi”
– głosowało 19 radnych.

Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Leszek Salamon,
Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman.
Przeciw: Janusz Szołtysek.
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Grzegorz Wolny.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2019.
Uchwała Nr XXI/220/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2019, została przyjęta 14 głosami „za” i 5 głosami „przeciw” –
głosowało 19 radnych.
Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Leszek Salamon,
Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman.
Przeciw: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Janusz
Szołtysek.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Grzegorz Wolny.
Burmistrz GiM podziękował za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium.
Ad. 11
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 18 głosach „za”- głosowało 18 radnych.
1)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/221/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
2)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, Skarbnik GiM wyjaśnił na czym polegają
autopoprawki.

Uchwała Nr XXI/222/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2020, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało
18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
3)

Do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów
na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku
w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023, Przewodniczący RM
zaproponował, aby Zespół działał w czteroosobowym składzie. Propozycja została
przyjęta jednogłośnie.

Zaproponował kandydaturę radnego Stanisława Brezy, radnego Artura Soli oraz
radnego Artura Szwed, którzy wyrazili zgodę. Radna Izabela Rajca zaproponowała
kandydaturę radnego Janusza Szołtyska, który wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/223/20 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów
na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku w wyborach
uzupełniających na kadencję 2020-2023, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” –
głosowało 18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
4)

Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach
na ławników, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/224/20 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników, została
przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
5)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w CzerwionceLeszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/225/20 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w CzerwionceLeszczynach, została przyjęta 13 głosami ”za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – głosowało
18 radnych.
Za: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Artur Sola, Marcin
Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed,
Stefania Szyp, Michał Toman.
Wstrzymuję się: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
6)

Do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021, uwag nie zgłoszono.

Uchwala Nr XXI/226/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021, została przyjęta jednogłośnie
18 głosami „za”– głosowało 18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
7)

Do projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/227/20 w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu, została przyjęta 17 głosami
„za” i 1 głosem „przeciw” – głosowało 18 radnych.
Za: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Benedykt
Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda,
Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Janusz Szołtysek, Artur Szwed, Stefania
Szyp, Michał Toman.

Przeciw: Bogdan Knopik.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
8)

Do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/228/20 w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg,
dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
9)

Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ocena przyrodnicza
fragmentu Parku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXI/229/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ocena przyrodnicza fragmentu Parku, została
przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
10) 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 XXI/230/20 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.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, 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 XXI/231/20 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 20 głosami „za” – głosowało 20 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
12) 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 XXI/232/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.
13) Do projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego
na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 924, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/233/20 w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego
na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 924, została przyjęta jednogłośnie 18 głosami
„za” – głosowało 18 radnych.
Nieobecni: Waldemar Mitura, Leszek Salamon, Grzegorz Wolny.

Ad. 12
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres
od 23.05.2020 r. do 19.06.2020 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 13
Wolne głosy - https://youtu.be/5TlJylWfV6A?t=7682
Radny Adam Karaszewski podjął dyskusję w temacie Covid 19 oraz na temat otrzymanej
Promesy.
Radna Izabela Rajca odniosła się do słów radnego Karaszewskiego dot. Promesy.
Radny Grzegorz Marek poruszył problem rzeki Bierawki w Stanowicach. Prosił już
o usunięcie nagromadzonej tam trawy. Poruszył także takie dot. remontów dróg gminnych,
budownictwa deweloperskiego, remontu DW 925.
Radny Gabriel Breguła nawiązał do słów radnego Karaszewskiego dot. Covid 19.
Burmistrz GiM odpowiedział AV do tematu dot. pandemii oraz problemu z rzeką Bierawką.
Radny Gabriel Breguła oraz Adam Karaszewski odnieśli się do swoich słów nt. zagrożenia
koronawirusem.
Radny Henryk Fuchs zapytał o promesę.
Radna Izabela Rajca odpowiedziała na pytanie radnego Fuchsa.
Ad. 14
Przewodniczący RM poinformował, że następna zaplanowana jest na 28 sierpnia, jednak
nie wie co się dzieje z projektami dot. odpadów. Wie, że miały być poddane jeszcze
konsultacjom. Jeżeli coś się pojawi, to w takim przypadku są sesje nadzwyczajne.
Życzy ł wszystkim dobrego i zdrowego wypoczynku.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Całość sesji:
sesja cz. 1
sesja cz. 2

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Bernard Strzoda

