Protokół Nr XXV/20
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 30 października 2020 r.,
która odbyła się w formie zdalnej

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXV sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w formie zdalnej za pomocą
aplikacji
Zoom.
Powitał
Burmistrza,
Pana
Skarbnika,
Pana
Mecenasa,
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych.
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 wycofanie z porządku obrad punktu 10 dot. informacji na
temat bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Punkt został wycofany jednogłośnie 21 głosami „za” - głosowało 21 radnych.
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,
zgodnie z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Ad. 3
Protokoły z sesji z dnia 4 września 2020 roku oraz z dnia 30 września 2020 r. były przesłane
radnym meilowo, wyłożone w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
1) Protokół Nr XXIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
4 września 2020 r. został przyjęty 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” głosowało 21 radnych.
2) Protokół Nr XXIV/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
30 września 2020 r. został przyjęty 19 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi” głosowało 21 radnych.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 4 września 2020 r. do 30 października 2020 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski.
https://youtu.be/n31c7rArL2o?t=873
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 21 października br.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia oraz protokół z poprzedniej Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do dzisiejszej sesji. W sprawach bieżących radni zostali
poinformowani o trwającej kontroli w Stowarzyszeniu „Guardians Team”. Kontrolę
zakończono 28 października. Zespół kontrolny stwierdził, że dotacja Urzędu Gminy
i Miasta dla Stowarzyszenia została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
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2) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 października
Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2021-2023,
2) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.0524-0029/20-003 „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta Program Aktywności Lokalnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej
z Fundacją IMAGO dotyczącej wspólnej realizacji projektu,
3) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.01.0524-0037/20-002 „Lokalna Strategia Reintegracji” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO i Towarzystwem Pomocy im. św.
Brata Alberta - Koło Rybnickie dotyczącej wspólnej realizacji projektu,
4) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku WND-RPSL.09.02.0524-01E0/20-002 „Powiatowy Program Asystencki” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO i Stowarzyszeniem "OLIGOS"
dotyczącej wspólnej realizacji projektu.
Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie
zgłoszono.
Członkowie Komisji zapoznali się informacją dot. epidemii koronawirusa COVID-19
w zakresie zachorowań mieszkańców gminy oraz z informacją dot. działalności
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,
że posiedzenie Komisji odbyło się 21 października br.
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek o wprowadzenie do budżetu na rok
2021 dotacji dla klubów malucha i żłobków. Przedstawiono obecną sytuację
w jednostkach oświatowych naszej gminy, w związku ze stanem epidemii.
Poinformowano o zakończonych pracach związanych z budową sali gimnastycznej przy
SP w Palowicach oraz o ogłoszeniu przetargu na wybór wykonawcy w celu wykonania
prac związanych z adaptacją pomieszczeń SP nr 8 w Dębieńsku na pomieszczenia
przedszkolne. Poinformowano o sukcesie absolwenta SP Nr 3 w Leszczynach, który
został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.
4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 października 2020 roku.
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z bieżącą działalnością Zarządu Dróg i Służb Komunalnych,
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydziału Inwestycji i Remontów.
Wniosków nie podjęto.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 5 października 2020 roku.
Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydłużenia
kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach
pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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6)

7)

8)

9)

Na posiedzeniu zapoznano się z informacjami dot. działalności Straży Miejskiej
i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska oraz działalności Zarządu
Dróg i Służb Komunalnych w zakresie bezpieczeństwa.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego –
Przewodniczący Komisji radny Adam Karaszewski poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 22 października.
Komisja omówiła przedstawiony Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za lata 2018 – 2019, który zaopiniowała
pozytywnie. Naczelnik Wydziału PP omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar
w obrębach Czuchów i Dębieńsko wraz z wniesionymi uwagami. Komisji zaopiniowała
o odrzucenie wniesionych uwag i przyjęcie projektu uchwały. Komisja omówiła pozostałe
projekty branżowe przygotowane na dzisiejszą sesję, które zaopiniowała pozytywnie.
Na koniec członkowie Komisji poruszyli tematy: działalności firmy Zower na zwałach
płaskich, konieczności rozbudowy i modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej
na terenie naszej gminy oraz wniosku mieszkanki o wyrażenie opinii dot. prowadzenia
ośrodka rehabilitacji dla jeży. Do powyższych tematów Komisja będzie wracać
na najbliższych posiedzeniach.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 października br.
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020. Skarbnik GiM w sposób obszerny
i wyczerpujący omówił kilkadziesiąt zmian wprowadzonych do budżetu GiM na ten rok
oraz zmiany w WPF. Na pytania radnych odpowiedzi udzielał zarówno Skarbnik jak
i Burmistrz GiM. Komisja Budżetu i Finansów przy 2 głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omówione projekty uchwał. Protokół z posiedzenia Komisji
z dnia 30 września został przyjęty jednogłośnie.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji Rady Artur Szwed,
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 12 października 2020 roku.
Było to drugie posiedzenie w sprawie omówienia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bełku w sprawie zwalczania rośliny „barszcz Sosnowskiego”.
Komisja po rozpatrzeniu sprawy jednogłośnie 6 głosami „za”, wnioskuje
o nieuwzględnienie petycji.
Stanowisko Komisji stanowi Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji, zawarte w punkcie 7 podpunkcie 9 porządku obrad dzisiejszej sesji.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela
Rajca poinformowała, że Klub spotyka się w obecnej sytuacji on-line. Zajmuje się
tematami bieżącymi w gminie oraz uchwałami na sesję. Członkowie Klubu złożyli petycję
m. in w sprawie awarii wodociągu, w sprawie braku zgody na wycinkę drzew w pasie
DW 925. Poinformowała, że radny Gabriel Breguła wygrał w plebiscycie Dziennika
Zachodniego Mistrzowie Agro jako sołtys roku. Powiedziała, że 17 września zobaczyła
na portalu naszej gminy, że radni zostali zaproszeni do zameczku. Gdzie pominięto
radnych PIS i Aktywnych Społecznie. Mówi się dużo o współpracy, my jesteśmy
na współpracę otwarci i nie wie dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że inwestycje barw
politycznych nie mają i oni nigdy nie byli przeciwko tej inwestycji. A fundusze na tą
inwestycję nie pochodziły tylko z budżetu gminy ale także z Unii Europejskiej i Budżetu
państwa. Było nam po prostu przykro.
Burmistrz GiM powiedział, że poszczególne grupy radnych reprezentujących swoje
ugrupowanie spotykają się w poszczególnych miejscach i w poszczególnym czasie.
Spotkanie dla 14 radnych na zameczku, to było robocze spotkanie, o które poprosili
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radni reprezentujący grupę związaną z Burmistrzem. Była to wizyta robocza. Jest on
otwarty na każdą prośbę ze strony pozostałych radnych. Możemy się spotkać także na
zameczku. Cieszy się, że wszyscy głosowali za tym, żeby to zadanie było realizowane,
choć budżet nie zawsze był przyjmowany jednomyślnie. Cieszy się, że choć niektóre
zadania w tej gminie są przyjmowane przez aklamację. Rzeczywiście to zadanie zostało
zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych ale także przy znacznym udziale
środków gminy. Jeszcze raz dziękuje radnym, którzy głosowali za tym zadaniem.
Oficjalne otwarcie będzie wtedy, kiedy będą wszystkie odbiory.
Poinformował także, że dzięki zaangażowaniu radnej oraz sołtys Jolanty Szejki, Bełk
zdobył drugie miejsce w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego za
przedsięwzięcie pn. Inwentaryzacja cmentarza przy zabytkowym kościele św. Marii
Magdaleny. Pogratulował także pozostałym sołtysom, którzy zgłosili swoje projekty.
Radny Michał Toman powiedział, że zastanawia się od kiedy robocze spotkania
radnych są tak obficie relacjonowane na stronach gminnych. Ma nadzieję, że zarówno
radni ze Stowarzyszenia Aktywni Społecznie jak i z PIS także będą mogli liczyć na takie
relacje. I ma nadzieję, że relacja w TVT była opłacona ze środków poszczególnych
komitetów, a nie z budżetu gminy z działu promocji.
Ad. 6
Informacja o bieżącej korespondencji:
1) informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały
w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad
sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
dotyczące
projektów uchwał:
 w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów
i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów,
 w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
służebnościami gruntowymi i przesyłu,
 w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu
grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie
polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi
priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3
Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik do uchwały nr
XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października 2019 ,
3) informacja Wojewody Śląskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych
Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019,
4) podziękowania przesłane przez Księdza Proboszcza w imieniu Parafii w Palowicach za
przyznanie przez Radę Miejską dotacji na malowanie dachu zabytkowego kościoła
parafialnego,
5) wniosek radnego Adama Karaszewskiego w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku
Województwa Śląskiego o zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
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następuje spalanie paliw. Uchwałą w tym temacie będzie przygotowana na następną
sesję.
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 21 głosach „za”- głosowało 21 radnych.
1)

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

Uchwała Nr XXV/272/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało
21 radnych.
2)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXV/273/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, została przyjęta 19 głosami „za” i 2 głosami
„wstrzymującymi” – głosowało 21 radnych.
ZA: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik,
Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Waldemar Mitura, Izabela Rajca, Leszek Salamon,
Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta Szejka, Janusz
Szołtysek, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Marcin Stempniak, Michał Toman.
3)

Do projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu
osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, Radca Prawny Aleksander Żukowski wyjaśnił czego dotyczy
projekt, a także wyjaśnił wątpliwości przesłane wcześniej przez radnego.
https://youtu.be/n31c7rArL2o?t=4082
Uwag do projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXV/274/20 w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu
osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
4)

Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego
„Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko,
Przewodniczący RM przedstawił uwagi mieszkańców, które wpłynęły do planu.
Uwaga Nr 1 została nieuwzględniona 17 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 2 głosami
„wstrzymującymi – głosowało 21 radnych.
Uwaga Nr 2 została nieuwzględniona 17 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi” –
głosowało 21 radnych.
Uwaga Nr 3 została nieuwzględniona 16 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi” –
głosowało 21 radnych.
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Uwaga Nr 4 została nieuwzględniona 15 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi” –
głosowało 21 radnych.
Uchwała Nr XXV/275/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego
„Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko, została przyjęta
20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 21 radnych.
ZA: Gabriel Breguła, Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik,
Benedykt Krzyżowski, 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, Grzegorz Wolny.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Grzegorz Marek.
5)

Do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXV/276/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 16 głosami „za”, 4 głosami „przeciw
i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 21 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef
Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Michał Toman, Grzegorz Wolny.
PRZECIW: Gabriel Breguła, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Janusz Szołtysek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Benedykt Krzyżowski.
6)

Do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, uwag nie zgłoszono.

Uchwala Nr XXV/277/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, została przyjęta 15 głosami „za”, 4 głosami „przeciw i 2 głosami
„wstrzymującymi” – głosowało 21 radnych.
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura,
Leszek Salamon, Artur Sola, Marcin Stempniak, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef
Szczekała, Jolanta Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny.
PRZECIW: Gabriel Breguła, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Janusz Szołtysek.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Benedykt Krzyżowski, Michał Toman.
7)

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

Uchwała Nr XXV/278/20 w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu, została przyjęta jednogłośnie
21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
8)

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji
celowej projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej
i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
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i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik do uchwały
nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października 2019
r., uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/279/20 w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej
projektu grantowego pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za
pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegające na
instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła
energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik do
uchwały nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października
2019 r., została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
9)

Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bełku dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwalczanie rośliny barszcz
Sosnowskiego, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał
uzasadnienie do uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXV/280/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku
dotyczącej podjęcia działań mających na celu zwalczanie rośliny barszcz Sosnowskiego,
została 14 głosami „za”, 2 głosami „przeciw i 5 głosami „wstrzymującymi” – głosowało
21 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: Waldemar Mitura, Grzegorz Wolny.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca,
Janusz Szołtysek.
10) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2023, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/281/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2023, została przyjęta jednogłośnie
21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnych służebnością przesyłu , uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/282/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gminnych służebnością przesyłu, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało
21 radnych.
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 XXV/283/20 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 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
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13) 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 XXV/284/20 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 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/285/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, została
przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu
nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 „Reintegracja i integracja stanowi
przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na
zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO dotyczącej wspólnej realizacji
projektu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/286/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku
WND-RPSL.09.01.05-24-0029/20-003 „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego
miasta - Program Aktywności Lokalnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO
dotyczącej wspólnej realizacji projektu, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” –
głosowało 21 radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu
nr wniosku WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 „Lokalna Strategia Reintegracji”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO
i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie dotyczącej wspólnej
realizacji projektu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/287/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku
WND-RPSL.09.01.05-24-0037/20-002 „Lokalna Strategia Reintegracji” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie
umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO i Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło
Rybnickie dotyczącej wspólnej realizacji projektu, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami
„za” – głosowało 21 radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu
nr wniosku WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 „Powiatowy Program Asystencki”
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finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO
i Stowarzyszeniem "OLIGOS" dotyczącej wspólnej realizacji projektu, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXV/288/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto
Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu nr wniosku
WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-002 „Powiatowy Program Asystencki” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na zawarcie
umowy partnerskiej z Fundacją IMAGO i Stowarzyszeniem "OLIGOS" dotyczącej wspólnej
realizacji projektu, została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych.
Ad. 8
Omówienie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za lata 2018 – 2019.
Radni otrzymali Raport w wersji elektronicznej, został on również omówiony na posiedzeniu
branżowej Komisji. Uwag do Raportu nie zgłoszono.
Ad. 9
Burmistrz GiM przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych
pracowników gminnych.
Przewodniczący RM przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych
radnych.
Ad. 10
Wolne głosy.
Radny Józef Szczekała zapytał o odbudowę familoków dotkniętych pożarem. Oraz o to jaki
jest los terenu pod motocross na ul. Młyńskiej.
Burmistrz GiM powiedział, że jeśli chodzi o remonty spalonych familoków, to na
ul. Wolności będzie kapitalny remont tego obiektu. W miarę możliwości na przełomie roku
ten remont zostanie zakończony. Jeżeli chodzi o remont na ul. Hallera, to pierwsze
postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy, w drugim postępowaniu wydłużono
termin do czerwca 2021 r. i myśli, że do tego czasu ten remont będzie przeprowadzony.
Na dzień dzisiejszy robimy wszystko żeby zabezpieczyć na okres zimy szczególnie pokrycie
dachowe. Na dziś wszystkie osoby, które ucierpiały w pożarach i potrzebowały mieszkań
zastępczych, te mieszkania mają.
Jeżeli chodzi o teren motocrossowy, to ten temat był poruszany. Gmina jest ewentualnie
zainteresowana bezpłatnym przejęciem terenu, który jest dzisiaj w administracji SRK, taka
korespondencja się toczy, na dzień dzisiejszy nie ma jednoznacznego stanowiska.
Radna Jolanta Szejka podziękowała za gratulacje, powiedział, że są naprawdę dumni,
że w tak prestiżowym konkursie jakim jest Piękna Wieś Urzędu Marszałkowskiego udało im
się zdobyć drugie miejsce. Obecnie prowadzone jest drugie przedsięwzięcie – odkrywamy
Wzgórze Lukasów. Jako sołtys podziękowała koordynatorowi, Michałowi Stokłosie oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych dwóch projektów. Po spotkaniu z posłem
ekspertem odnowy i rozwoju wsi Ryszardem Wilczyńskim, mamy szansę znaleźć się na
liście najciekawszych wsi w Polsce.
Radny Bogdan Knopik podziękował za przegłosowanie planu Dębieńsko 1. Podziękował
za obszerne uzasadnienie. Podkreślił znaczenie konsultacji społeczne, które zostały
przeprowadzone w rozszerzonej formule. Zainteresowanie mieszkańców było duże, a głosy
mieszkańców zostały wysłuchane. Dlatego dziś były tylko cztery uwagi do planu.
Burmistrz GiM powiedział, że jeżeli chodzi o plan to chciałoby się wszystkim mieszkańcom
iść na rękę. Ale plan to jest rodzaj porządku i ładu przestrzennego. I tu potrzeby społeczne
są nadrzędne nad potrzebą indywidualnego mieszkańca. Stąd nieraz jest odmowa.
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Podziękował za to, że dyskutujemy nad ładem przestrzennym w gminie i że ta dyskusja
odbywa się w taki sposób.
Radny Adam Karaszewski powiedział, że także jest zadowolony z takiego obrotu sprawy,
że członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Ten plan mu jest
bliski dlatego, że dot. także Czuchowa. Podziękował mieszkańcom za udział
w konsultacjach.
Ad. 11
Przewodniczący RM zaproponował, aby w listopadzie nie zwoływać już sesji. Kolejna sesja
odbędzie się 11 grudnia, chciałby żeby to była sesja budżetowa. Do 15 listopada Skarbnik
ma obowiązek przekazać nam materiały dot. budżetu na przyszły rok. Poprosił
Przewodniczącego Komisji Budżetu, aby w ostatnim tygodniu listopada zwołał posiedzenie
Komisji poszerzone o wszystkich zainteresowanych. I żeby zająć się na nim tylko sprawami
budżetu. Następnie w tygodniu sesyjnym odbyłyby się komisje zgodnie z harmonogramem.
Będą to zapewne komisje zdalne. Co do sesji to zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądać.
Przypomniał o mszy 11 listopada w kościele parafialnym w Bełku.
Radny Michał Toman poprosił, że gdyby się okazało, że sesji miałoby np. nie być albo
miałaby być sesja nadzwyczajna, to prosi o wcześniejszą informację ze względu na
obowiązki zawodowe.
Przewodniczący RM odpowiedział, że bez względu na to czy sesja jest zwyczajna czy
nadzwyczajna, zawsze radni otrzymują informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
Radny Stanisław Breza powiedział, że między 20 a 30 listopada zaproponuje posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Całość sesji:
https://youtu.be/n31c7rArL2o

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
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