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

w dniu 4 września 2020 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXIII sesji VIII kadencji 

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

Edukacyjnym. 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 do porządku obrad  projektów uchwał:  
1) w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki 

przyrody – projekt został wprowadzony jednogłośnie 19 głosami „za”.  
2) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą 

kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                    
w Czerwionce-Leszczynach - projekt został wprowadzony jednogłośnie 19 głosami „za”.  

 
Poprosił także o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(dot. Parafii Bełk), 

4) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(dot. Parafii Palowice), 

zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów. 
 
Ad. 2 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.  
 
Ad. 3  
Protokoły z sesji z dnia 26 czerwca 2020 roku i 31 lipca 2020 roku były przesłane radnym 
meilowo, wyłożone w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad. 
Protokół Nr XXI/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 26 czerwca 
2020 r. został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - głosowało 19 radnych.       
Protokół Nr XXII/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 31 lipca 2020 r. 
został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” - głosowało 19 radnych.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 3 września 2020 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=1346  

https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=1346


Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk przekazał informacje nt. zamontowania na terenie naszej 
gminy miernika hałasu linii klejowych.  
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=2616  
 
Rzecznik Prasowa Hann Piórecka-Nowak odniosła się do artykułu zamieszczonego                            
w Głosie Czerwionki-Leszczyn pt. W Bełku żyje się coraz trudniej, dot. zakładu otaczarni. 
Zdementowała nieprawdziwe informacje i zarzuty wobec gminy. W związku z tym, zgodnie                   
z prawem prasowym, redaktor naczelny jest zobowiązany umieścić bezpłatne sprostowanie 
do nieprawdziwej informacji 
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=3735  
 
Przewodniczący RM odniósł się do spraw związanych z koleją i przebiegu korytarzy 
kolejowych CPK. Zapytał czy mamy w tym temacie jakieś dodatkowe informacje.  
Burmistrz GiM przedstawił informacje na ten temat. Poszczególne gminy nie są w stanie 
wypracować wspólnego stanowiska. Stanowisko Subregionu jest wyartykułowane. My nie 
jesteśmy przeciwni tej budowy, w dalszym ciągu chcemy konsultować te warianty i na tą 
okoliczność będą spotkania  w poszczególnych gminach z przedstawicielami CPK.  
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=4045  
Poinformował także chcemy rozpocząć procedurę z monitorowaniem obszaru naszej gminy.  
W obszarach najbardziej newralgicznych, gdyż zmonitorowanie całej gminy na dziś jest 
niemożliwe.  
 
Radny Adam Karaszewski odniósł się do spraw związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. Przypomniał, że nad tymi uchwałami pracowali wszyscy radni, którzy starali 
się wypracować przyzwoity dla wszystkich kompromis.  
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=4305  
 
Radny Marcin Stempniak odniósł się do deklaracji Burmistrza w kwestii monitoringu gminy.  
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=4536  
 
Ad. 5 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.   
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji radny Henryk Fuchs poinformował,                 

że posiedzenie Komisji obyło się 2 września br.  
W posiedzeniu Komisji brało udział 5 radnych. Porządek obrad oraz protokół                              
z posiedzenia Komisji z 24 czerwca br. został przyjęty jednogłośnie. Członkowie Komisji 
nie zgłosili uwag do projektów uchwał dzisiejszej sesji. Omówiono działalność Komisji za 
I półrocze 2020 r. Sprawozdanie z pracy Komisji przyjęto jednogłośnie.  
Komisja Rewizyjna realizując zadania powierzone jej przez Radę Miejską w okresie 
sprawozdawczym przeprowadziła: 

 procedurę badania i opiniowania wykonania budżetu za 2019 rok - zakończoną 
podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi. W posiedzeniu Komisji brało udział 7 radnych. 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 6 radnych, 1 głos wstrzymujący.  

 dwie kontrole: w dniu 17 lutego 2020 r. kontrolę problemową w K.S. ”Płomień” 
Czuchów. Zakres kontroli dotyczył dochodów i wydatków budżetowych oraz zdolności 
do wykonywania zadań za okres 2018 r. W skład zespołu kontrolującego wchodzili 
radni: Artur Sola, Marek Szczech i Henryk Fuchs. Kontrolę zakończono protokołem. 
Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził,                      
iż pozyskane środki zostały wykorzystane zgodnie z warunkami zawartej umowy                    
nr 201/02/18. 
Dnia 18 marca 2020 r. przeprowadzono kontrolę i ocenę realizacji przez 
Stowarzyszenie „LUXTORPEDA” projektu z zakresu rozwoju sportu ”Lekkoatletyka 
2018” na terenie GiM Czerwionka – Leszczyny, wspieranego w formie dotacji                           
z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w 2018 r. 

https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=2616
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=3735
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=4045
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=4305
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=4536


W skład zespołu kontrolującego wchodzili radni: Artur Sola, Marek Szczech  i Henryk 
Fuchs. Kontrolę zakończono protokołem. Wnioski z przeprowadzonej kontroli Komisja 
przedstawiła Burmistrzowi GiM Czerwionka – Leszczyny. 

 odbyły się 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w trakcie których zespoły kontrolne 
przedstawiły Komisji wyniki kontroli. Omawiano projekty uchwał          na najbliższe 
sesje, a także sprawy bieżące i wolne wnioski dotyczące pracy Komisji.  

Całość dokumentacji związana z pracą Komisji Rewizyjnej, obejmująca protokoły                   
z wykonanych kontroli, protokoły z posiedzeń Komisji i uchwały podjęte przez Komisję, 
znajduje się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce – 
Leszczynach.  
Na tym posiedzenie zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformował, że posiedzenie Komisji Posiedzenie odbyło się 31 sierpnia br. 
Radny Marcin Stempniak omówił wyniki ankiety przeprowadzonej przez stowarzyszenie 
Aktywni Społecznie w zakresie badania potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Następnie Radni podjęli dyskusję w tym temacie. Komisja 
zdecydowała, że temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu w październiku. 
Następnie omówiono trzy projekty uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej                        
z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie 
stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które dotyczyły familoku 
przy ul. Wolności, kościoła w Palowicach oraz krzyża w Bełku. 
Komisja podjęła wniosek, aby zwiększyć dotacje do kościoła w Palowicach oraz krzyża 
w Bełku do wysokości 20 tys. zł każdą. Wniosek został przyjęty przy dwóch głosach 
wstrzymujących 
W sprawach bieżących przedstawiono informacje na temat Industriady i Zielonej Wyspy 
Śląsk, która zaplanowana jest na 26 września oraz o Narodowym czytaniu, które tym 
razem odbędzie się w innej formie – zostanie stworzony filmik z nagrań czytania 
fragmentów „Balladyny”. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.   
Poinformowała, że rusza działalność UTW, będzie pierwsze posiedzenie rady słuchaczy. 
Zapisy odbywać się będą od 14 września. 
Podziękowała Burmistrzowi za obronę w przedstawionym artykule. Zwróciła się do 
redaktora i powiedziała, że Bełk jest długi i szeroki,  a najgorzej i najtrudniej żyje się tylko 
mieszkańcom na ul. Ramży.  
Radny Marcin Stempniak podziękował  mieszkańcom za udział w badaniu ankietowym. 
Podziękował Pani Rzecznik, która pomogła przy upowszechnianiu informacji, że taka 
ankieta funkcjonuje. Wnioski i wyniki przesłał radnym wraz z prośbą o przekazanie 
władzom gminy. Ma nadzieję, że wszyscy weźmiemy je pod uwagę. To jest głos 
mieszkańców, który nie powinien być zbagatelizowany. 
Burmistrz GiM odniósł się do wypowiedzi radnego.   
https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=5080  

3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 1 września br. 
W związku z wnioskami Komisji dot. działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi w posiedzeniu wziął udział Przewodniczący Komisji, który szczegółowo 
omówił zakres działania oraz procedury które realizują członkowie Komisji. 
Zapoznano się z branżowym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały                            
Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r.                   
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                  
i mieszkaniach chronionych, który zaopiniowano pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie 
zgłoszono. 
Członkowie Komisji zapoznali się informacją Dyrektor OPS dot. epidemii koronawirusa 
COVID-19 w zakresie zachorowań mieszkańców gminy oraz dot. działalności Ośrodka   

https://youtu.be/xZFDmjaAFkA?t=5080


w okresie zasiłkowym 300+ i 500+. 
Zapoznano się z informacją Dyrektora MOSiR-u dot. działalności Ośrodka. 
Omówiono temat dotyczący problemów z dostępem pacjentów do lekarza w niektórych 
ośrodkach zdrowia. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 2 września br.  
Członkowie Komisji zostali poinformowani o rozpoczęciu roku szkolnego w zakresie 
liczby uczniów, dzieci i nauczycieli w gminnych jednostkach oświatowych, rekomendacji 
dot. funkcjonowania jednostek oświatowych w czasie pandemii oraz o obowiązujących 
nowych rozporządzeniach MEN w tym zakresie.  
Przekazano informacje o działaniach podjętych przez organ prowadzący w celu 
zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem w jednostkach oświatowych, o dystrybucji 
płynów do dezynfekcji, środków ochrony osobistej i termometrów bezdotykowych 
przekazanych przez ministerstwo. Oraz informację dot. kalendarza roku szkolnego 
2020/2021 z zaznaczeniem dni wolnych od nauki. Poinformowano o zmianie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli określonych 
rozporządzeniem MEN, które weszło w życie 1 września. Naczelnik Wydziału Edukacji 
oraz Z-ca Burmistrza odpowiadali napytania radnych dot. oświaty.  
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – w zastępstwie 
Przewodniczącego sprawozdanie przedstawił radny Stanisław Breza, który 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 1 września br. 
Zapoznano się z branżowym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały                                         
Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, który 
zaopiniowano pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie 
zgłoszono. 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował o zakresie prac realizowanych 
przy budowie sali gimnastycznej w Palowicach oraz przygotowaniach do budowy 
przedszkola w Dębieńsku. 
Omówiono pismo lokatorów mieszkań komunalnych znajdujących się w budynku szkoły 
podstawowej w Szczejkowicach w sprawie możliwości usunięcia budek lęgowych                         
z elewacji budynku.        
Dyrektor ZGM poinformował o  bieżącej działalności Zakładu: 

 remont zniszczonych po pożarach familoków, 

 końcowe prace przy Zameczku w Leszczynach – Komisja ustaliła, że spotka się na 
miejscu pod koniec września, 

 planowane remonty budynków, w których mieszczą się ośrodki zdrowia.               
Uzyskano informacje dot. złożenia wniosku w ramach funduszu dróg samorządowych na 
remont ulic – Ligonia, Broniewskiego, Dworcowa, Morcinka. 
Zapoznano się z treścią pism Urzędu Marszałkowskiego dot. przebudowy dróg 
wojewódzkich nr 924 i 925 w związku z uchwałami Rady podjętymi w tej sprawie. 
Zgłaszano sprawy dotyczące: 

 nieświecących lamp w Stanowicach przy łączniku ul. Kościelnej do ul. Furgoła          
i potrzeby wykoszenia traw w tym rejonie, 

 problemów dot. stanu drogi – ul. Pawlasa w Leszczynach, 
Podjęto wnioski: 

1) o wystąpienie do administratora drogi 924 i 925 w sprawie odmalowania przejść dla 
pieszych, 

2) o wystąpienie o poszerzenie i utwardzenie wjazdy z drogi wojewódzkiej DW 925  na 
ul. 1 Maja w Stanowicach. 

 



Komisja zwracała się o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji o planach 
rozmieszczenia nowych lamp solarowych, informacji dot. dróg gminnych, informacji                       
o planach rozbudowy zasobów komunalnych gminy. 
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 4 sierpnia 2020 roku. 
Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału oraz 
funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej.  
Poinformował o rozpoczęciu testowania monitoringu, który zamontowano na terenie 
skateparku w Czerwionce. Zwrócono uwagę, że aby monitoring mógł dobrze 
funkcjonować potrzebni są ludzie do jego obsługi. Ustalono, że w miesiącu wrześniu 
odbędzie się spotkanie Zespołu ds. monitoringu. 
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację o działalności Straży Miejskiej 
w ostatnim czasie. 
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił bieżącą 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny oraz o działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-
Leszczynach.  
Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane z działalnością 
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa.  
Sekretarz Gminy i Miasta zapoznała członków Komisji z proponowanymi zmianami                    
w statutach jednostek pomocniczych gminy. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję podjęcia, po wprowadzeniu zmian                          
w statutach, uchwały wydłużającej kadencję organów jednostek pomocniczych gminy                 
w związku z trwającą epidemią. 
W sprawach bieżących zgłaszano między innymi sprawy dotyczące: 
 potrzeby kontroli przestrzegania prędkości samochodów poruszających się na                         

ul. 3 Maja w Czuchowie, 
 kontrole okolic szkoły i placu zabaw w Czuchowie, pod kątem zakłócania porządku, 
 rozwiązania problemu nawierzchni ulicy Przedszkolnej w Leszczynach w związku ze 

skargami mieszkańców, 
 sprawa spożywania alkoholu i zakłócania przy skwerze obok ronda i ul. Parkowej.  

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 31 sierpnia br.  
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał zawarte w porządku obrad dzisiejszej sesji, 
które zaopiniowała pozytywnie. A także projekt uchwały do wprowadzenia do porządku 
sesji w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki 
przyrod . Do pozostałych materiałów nie zgłosiła uwag.  
Dyskusję wzbudził temat dotacji dla zbytków nie stanowiących własności Gminy.  
W sprawach bieżących omówiono temat spalonych familoków, zbiórki przeprowadzonej 
na pomoc pogorzelcom przez Stowarzyszenie Luxtorpeda oraz zasad jej 
rozdysponowania.  
Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt dot. dotacji 100 tys. zł na odbudowę 
spalonego budynku przy ul. Wolności 25. 
Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informacje dotyczące realizację dotacji na 
odnawialne źródła energii. Na dziś mamy zrealizowanych 368 odbiorów na kwotę prawie 
5 mln. zł. Ruszyły również odbiory pomp ciepła.  
Poruszono także temat dot. PWIK i awarii sieci wodociągowej. Zdecydowano, że na 
kolejne posiedzenie Komisji zostanie zaproszony przedstawiciel PWIK by omówic 
sprawę w tym temacie.   
Naczelnik Wydziału MiG poinformowała o rozpoczynającym się spisie rolnym. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  



8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 2 września  br.  
Skarbnik GiM omówił zmiany w Uchwale budżetowej na 2020 rok oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Następnie wraz z Burmistrzem GiM odpowiedzieli na pytania 
radnych. Omówiono takie zagadnienia jak budowa oddziałów przedszkolnych w SP                            
w Dębieńsku, remont drogi dojazdowej do SP w Palowicach, dotacje do obiektów 
zabytkowych nie będących własnością gminy, dotacja do szpitala w Rybniku.  
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wysokość deficytu w budżecie gminy, który 
powiększył się zdecydowanie poprzez pandemią Covid 19. Porównując rok do roku                  
to wpływy z podatku zmniejszyły się o około 6 mln. zł.  Na dziś deficyt wynosi 8,2 mln zł.  
Poruszono temat środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w najbliższym czasie 
powinny wpłynąć na konto gminy.  
W/w uchwały zaopiniowano pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym. 
W sprawach bieżących Skarbnik GiM udzielił szczegółowych wyjaśnień dot. zwrotu                  
z Funduszu Sołeckiego. Poruszono także problem braku żłobków w naszej gminie                     
i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji Rady Artur Szwed, 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 31 lipca 2020 roku.  
Komisja rozpoczęła procedurę rozpatrywania petycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku 
dot. zwalczania rośliny „barszcz Sosnowskiego”, która wpłynęła 27 lipca 2020 roku.   
Zapoznano się z uchwałą Rady Miejskiej podjętą w 2016 roku w tej sprawie oraz                         
z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody, który unieważnił tą uchwałę. 
Komisja zwróciła się do branżowego Wydziału o informację na temat możliwych działań 
będących w kompetencji Rady Miejskiej lub Burmistrza w tym zakresie. 
Na tym posiedzenie komisji zakończono.  

10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że Klub spotkał się jeden raz. Cały czas jest w kontakcie on-line. 
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, wraz z radnymi Rady Powiatu PIS, kupiliśmy 
pudełka obfitości dla dzieci z placówki Powiatowo-Opiekuńczej w Czerwionce-
Leszczynach. W 100-lecie Bitwy Warszawskiej złożyliśmy kwiaty pod tablicą 
upamiętniająca Zbrodnię Katyńską i Tragedię Smoleńską. Również w 100-lecie wybuchu 
II Powstania Śląskiego złożyliśmy kwiaty pod tablicą Piotra Furgoła. Było nam przykro, 
że nie zostaliśmy zaproszeni na oficjalne składanie kwiatów przez organizatorów. Wraz              
z Radnym Powiatu w Rybniku Cezarym Rajcą brała udział w dożynkach w Przegędzy, 
Stanowicach i Książenicach.    
 

Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

1) wnioski Burmistrza Gminy i Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 
projektów uchwał, 

2) informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał                    
w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny 

3) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji    dotyczące 
projektów uchwał:  

 w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 550), 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 2012 roku                                 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków, 



4) pisma z Urzędu Marszałkowskiego dot. remontu dróg wojewódzkich nr 924                                   
i 925, będące odpowiedzią na podjęte przez Radę uchwały, 

5) pismo Prezydenta Bytomia dot. poparcia uchwały Rady dot. przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 925, 

6) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                                    
za pierwsze półrocze 2020 roku. 

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 19 głosach „za”- głosowało 19 radnych. 
 

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

Uchwała Nr XXIII/243/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi” 
– głosowało 19 radnych.  
Za: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, 
Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon, 
Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Janusz Szołtysek, Artur 
Szwed, Stefania Szyp. 
Wstrzymuję się: Marcin Stempniak, Michał Toman 
Nieobecni: Artur Sola, 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 XXIII/244/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, została przyjęta 17 głosami „za” i 2 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 19 radnych.   
Za: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, 
Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon, 
Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Janusz Szołtysek, Artur 
Szwed, Stefania Szyp. 
Wstrzymuję się: Marcin Stempniak, Michał Toman 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXIII/245/20 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bełk, została przyjęta 
jednogłośnie 19  głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice, uwag nie 
zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXIII/246/20 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książenice, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 



5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/247/20 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Palowice,  została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwala Nr XXIII/248/20 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przegędza, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za”– głosowało 19 radnych.   
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice, uwag nie 
zgłoszono.   

 
Uchwała Nr XXIII/249/20 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stanowice, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

8) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/250/20 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczejkowice, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka, uwag 
nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/251/20 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka, została 
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

10) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum, uwag 
nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/252/20 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum, została 
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

11) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/253/20 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuchów, została przyjęta 
jednogłośnie 219 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/254/20 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dębieńsko, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 



13) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/255/20 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, została 
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

14) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/256/20 w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare, została 
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

15) Do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIII/257/20 w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie, została przyjęta 
jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

16) 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 
na 2020 rok, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/258/20 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 na 2020 rok, 
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

17) Do projektu uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego             
w Rybniku 
Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Stanisław 
Breza przedstawił informację o pracach Zespołu oraz opinię o kandydatach na 
ławników.  
Rada Miejska, przed przystąpieniem do wyboru ławników, powołała trzyosobową 
Komisję Skrutacyjną. Do składu Komisji Skrutacyjnej przedstawiono kandydatury 
radnego Bogdana Knopika, radnego Artura Szwed, radnego Michała Tomana. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.  
W/w skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za” - 
głosowało 19 radnych.   
Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie przewodniczącego którym został radny 
Bogdan Knopik.  
W dalszej części Radca Prawny Zbigniew Pławecki przedstawił zasady głosowania. 
Wyjaśnił, że głosowanie na ławników ma charakter głosowania tajnego, na kartach do 
głosowania.   
Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej sprawdzili urnę do głosowania oraz  
rozdali wszystkim radnym karty do głosowania.  
Po tych czynnościach Rada Miejska przystąpiła do tajnego głosowania.  
Członkowie Komisji Skrutacyjnej obliczyli głosy. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Bogdan Knopik odczytał protokoły                              
z głosowania na ławników. 
W wyniku tajnego głosowania ławnikami do Sądu Rejonowego w Rybniku wybrani 
zostali:  



1. Biłas Janina 
2. Szachniewicz Zofia  

 
Przewodniczący RM odczytał Uchwałę Nr XXIII/259/20 stwierdzającą wybór ławników. 
 

18) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej                        
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych 
(Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 550), uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/260/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej                              
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 
Poz. 550), została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

19) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia                                    
26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/261/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 z dnia 26 października 
2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 
19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

20) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/262/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17 głosami „za”  i 2 głosami „wstrzymującymi – 
głosowało 19 radnych. 
Za: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, 
Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon, 
Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Janusz Szołtysek, Artur 
Szwed, Stefania Szyp. 
Wstrzymuję się: Marcin Stempniak, Michał Toman. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

21) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/263/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gmin i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – 
głosowało 19 radnych. 



Za: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, 
Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon, 
Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, 
Janusz Szołtysek, Artur Szwed, Stefania Szyp. 
Wstrzymuję się: Michał Toman. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

22) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/264/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 16 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 19 radnych. 
Za: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Bogdan Knopik, Benedykt Krzyżowski, 
Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon, Bernard Strzoda, Marek 
Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Janusz Szołtysek, Artur Szwed, Stefania Szyp. 
Wstrzymuję się: Adam Karaszewski, Marcin Stempniak, Michał Toman. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

23) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz innych 
współwłaścicieli, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/265/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz innych współwłaścicieli, 
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

24) 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 XXIII/266/20 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 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

25) Do projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
działalności w zakresie telekomunikacji, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/267/20 w sprawie podjęcia przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
działalności w zakresie telekomunikacji, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – 
głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

26) Do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew 
uznanych za pomniki przyrody  , uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIII/268/20 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew 
uznanych za pomniki przyrody, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało              
19 radnych. 



Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 

27) 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 XXIII/269/20 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 19 głosami „za” – 
głosowało 19 radnych. 
Nieobecni: Artur Sola, Grzegorz Wolny. 
 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres           
od 20.06.2020 r. do 21.08.2020 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 9 
Wolne głosy. 
Radny Stanisław Breza podziękował za udział w uroczystej mszy dożynkowej. 
Radna Stefania Szyp w imieniu rodziny zmarłej Lidii Bilea podziękowała za bardzo liczny 
udział w ceremonii pogrzebowej.  
 
Ad. 10  
Przewodniczący RM poinformował, że w związku z pandemią, następna sesja zaplanowana 
jest na 23 października br. Przed posiedzeniem sesji odbędą się posiedzenia Komisji.                      
Do 15 listopada radni otrzymają projekt budżetu na rok 2021, jednak prosi, aby odbyło się to 
do 13 listopada. Sesja listopadowa przewidziana jest na 20 listopada.  
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim                      
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
Całość sesji: 
https://www.youtube.com/watch?v=xZFDmjaAFkA&feature=youtu.be 
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  
        

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

