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Protokół Nr XXIX/21 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 29 stycznia 2021 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXIX sesji VIII 

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

Edukacyjnym. Powitał Burmistrza, Pana Skarbnika, Pana Mecenasa, Wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej, Radnych. (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).  

 

Przewodniczący RM stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze udział 
wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Na wniosek Burmistrza proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały                               
w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina                
i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli. 
Projekt uchwały został wycofany jednogłośnie 21 głosami „za”.  
 
Na wniosek Burmistrza proszę o wprowadzenie do porządku obrad  projektu  uchwał                       
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub 
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym,  
a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną. 
Projekt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 21 głosami „za”. 
 
Poprosił także o dokonanie autopoprawek w projektach uchwał w sprawie: 

1) w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-

Leszczyny na rok 2021,  

2) w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 

w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko.  

 

Ad. 2 

Radny Bogdan Knopik złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
projektów  uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia                      
30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny                             
i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, 

2) zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia                       
30 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, 
Rodziny i Polityki Społecznej 

Przedstawił uzasadnienie wniosku.  
https://youtu.be/ZqufmirlFCA?t=459 
Projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad 17 głosami „za” i 4 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 21 radnych.  
 
 
 

https://youtu.be/ZqufmirlFCA?t=459


2 

 

Ad. 3  
Protokoły z sesji z dnia 11 i 29 grudnia 2020 roku otrzymali radni przed sesją w wersji 
elektronicznej. 
Protokół Nr XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                        
11 grudnia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie 21 głosami „za”.       
Protokół Nr XXVIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu                        
29 grudnia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie 21 głosami „za”.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności                    
w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski. 
Przewodniczący RM zapytał czy są jakieś informacje dot. zamku w Palowicach. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że była jedna krótka 
rozmowa z przedstawicielem właściciela tego obiektu, myślą o domu pomocy społecznej ale 
czekają na nową perspektywę finansowania ze środków zewnętrznych. Dopiero w momencie 
kiedy zostaną ogłoszone konkursy na tego typu zadania, będą kontaktowali się z gminą                     
w sprawie konkretów.   
Burmistrz GiM uzupełnił swoje sprawozdanie o informacje dot. zmiany organizacji pracy 
urzędu oraz kontroli przeprowadzanej w urzędzie  przez RIO.  
 
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 27 stycznia br. 
W posiedzeniu Komisji brali udział wszyscy członkowie. Porządek obrad oraz protokół                         
z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Radni zapoznali się                   
z projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy oraz planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej, który został przyjęty jednogłośnie. 
W sprawach bieżących radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Komisji za 2020 r. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Odczytał sprawozdanie.  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

2) Komisja Promocji, Kultury i Rozwoju - Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka 
poinformowała, że posiedzenie Komisji obyło się 25 stycznia br. 
Komisja omówiła branżowy projekt 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, który zaopiniowała pozytywnie przy 1 głosie 
wstrzymującym.  
W sprawach bieżących przedstawiono informacje nt. wniosków złożonych w ramach 
rządowego programu inicjatyw samorządowych czy programu OZE. 
Poruszono temat środków przeznaczonych w Programie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na działania związane z ekologią.  
Omówiono działania Miejskiego Ośrodka Kultury. W ostatnich miesiącach wszystkie 
imprezy kulturalne odbywają się w sieci i tak m.in. odbył się turniej gospodyń wiejskich, 
koncerty kolęd, koncert noworoczny, koncert świąteczny oraz koncert z okazji święta 
niepodległości. Pogratulowała KGW Książenice, które otrzymało nagrodę publiczności.  
W czasie ferii MOK przygotował zajęcia dla dzieci on-line, w ramach których  
przeprowadzono m.in. warsztaty, pokazy, spotkania, wywiady, gry i zabawy. Udział          
w nich wzięły 1003 osoby. 
Przedstawiono informacje na temat aplikacji przygotowanej przez Urząd Gminy                         
i  Miasta, która opowiada o historii leszczyńskiego zameczku. 
Przewodniczący RM poprosił o umieszczenia na stronie internetowej Urzędu informacji 
na temat działań CPK. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono 
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3) Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji 
radny Marek Szczech poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 stycznia br. 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie: 
1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2021 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 
5 głosach „za”, 5 „wstrzymujących”, 

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                                              
Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów                               
i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących 
w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. 

Do pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie 
zgłoszono. 
Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informację na temat szczepień 
prowadzonych na terenie gminy, prowadzą je dwa ośrodki NZOZ Familia i NZOZ 
Medipoz. Gmina zaangażowała się w prowadzenie infolinii, na którą mogą zgłaszać 
osoby starsze, niepełnosprawne, które mają problem z transportem na szczepienie. 
Poinformowała również o nowych zasadach udzielania świadczeń w ramach programu 
500+. 
Komisja zapoznała się z informacjami na temat rozstrzygnięć konkursu w ramach 
rozwoju sportu. Do podziału była kwota 450 tys. zł., wnioski klubów opiewały na kwotę                 
1 mln 300 tys. zł. Zgłoszono 17 wniosków – 16 zaakceptowano, 1 odrzucono. 
Komisja zapoznała się również z informacjami na temat konkursów organizowanych                   
z obszarów pomocy społecznej. 
Zwracano uwagę na potrzebę edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, jak również 
działań informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Mogłoby to być realizowane                   
w ramach konkursów zawiązanych z ochroną środowiska jak również przy okazji 
informacji o nowych stawach opłat, która będzie rozsyłana do mieszkańców. 

4) Komisja Oświaty – Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp poinformowała,                      
że posiedzenie Komisji odbyło się 27 stycznia br.  
Członkowie Komisji zostali zapoznani z rządowym programem wsparcia dla nauczycieli 
500 zł na naukę zdalną, na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi 
przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.  
Poinformowano o przeprowadzonych badaniach przesiewowych wśród nauczycieli 
prowadzących zajęcia z uczniami klas I-III szkół podstawowych. Przedstawiono   
informacje o przygotowanej przez MOK ofercie kulturalnej dla dzieci i młodzieży                           
w okresie ferii zimowych.   
Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.  

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa – Przewodniczący Komisji radny 
Artur Sola poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26 stycznia br. 
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji członkowie Komisji nie 
zgłosili uwag. 
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował o zgłoszeniu gminy w ramach pomocy dla gmin 
gdzie działały PGR-y, wniosków na realizację: 
- odnogi drogi od drogi nr 925 w kierunku Szczejkowic – Marynowa, 
- mostu przy ul. K. Miarki w Bełku, 
- termomodernizację budynku przychodni w Bełku, 
- oświetlenia. 
Komisja zapoznała się z informacją Naczelnik Wydz. Inwestycji i Remontów na temat 
bieżącej działalności, tj. końcowe odbiory sali gimnastycznej w Palowicach, podpisanie 
umowy i rozpoczęcie zadania dot. budowy przedszkola w Dębieńsku. 
Dyrektor ZGM przedstawił szczegółową informację o działalności Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w 2020 roku. 
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Dyrektor ZDiSK  omówił bieżącą działalnością Zarządu Dróg i Służb Komunalnych,                                             
w tym prowadzone działania w ramach Akcji Zima. 
Ustalono, że na kolejnym posiedzenie Komisji omówiony zostanie temat utrzymania                       
i remontów dróg powiatowych oraz w współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, w tym 
celu zaproszony zostanie Wicestarosta  Powiatu.   
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 

6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że zdalne posiedzenie 
Komisji odbyło się 26 stycznia br. 
Do projektów uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji członkowie Komisji nie 
zgłosili uwag. 
Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach przedstawił bieżącą 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta 
oraz o działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.  
Naczelnik Wydziału ZKO przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału oraz 
funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej.  
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej przedstawił informację z działalności Straży Miejskiej. 
Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych omówił sprawy związane z działalnością 
ZDiSK w zakresie bezpieczeństwa, między innymi podejmowane działania w ramach 
Akcji Zima, które członkowie Komisji ocenili pozytywnie .  
Zwracano uwagę na brak kontaktu a co za tym idzie również działań administratorów 
dróg powiatowych i wojewódzkich w godzinach wieczorno-nocnych i w dni wolne,                        
co w razie nagłych zdarzeń jest bardzo kłopotliwe a czasami i niebezpieczne                                   
w przypadku niektórych zdarzeń drogowych. 
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 25 stycznia br. 
Na posiedzeniu Komisji Przedstawiciel pracowni planistycznej omówił projekt uchwały                   
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy                     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, 
Jesionka i Grabowej  w obrębie Dębieńsko. Komisja także omówiła uwagi wniesione do 
planu. Przy jednym głosie wstrzymującym Komisja przychyliła się do odrzucenia 
wniesionych uwag, natomiast projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie.  
Następnie Naczelnik Wydziału GO omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty. 

Następnie przedstawiła szczegółowe informacje dot. proponowanej nowej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwróciła również uwagę, iż na wzrost  za 
wywóz i odbiór odpadów komunalnych mają głównie wpływ czynniki zewnętrzne 
niezależne od gminy tj. podwyżka opłat za prąd, wzrost płacy minimalnej, inflacja.                       
Po dłuższej dyskusji w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przy                    
3 głosach wstrzymujących. 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji radny Stanisław Breza 
poinformował, że posiedzenia Komisji odbyły się 27 stycznia br.  
Skarbnik GiM omówił zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz w zmiany WPF. 
Powyższe uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. Następnie Burmistrz GIM omówił 
sytuację finansową gminy po zamknięciu roku budżetowego 2020. Wstępne wyniki są 
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zadowalające. Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
W sprawach bieżących szczegółowo omówiono świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty. Na pytanie zadawane przez radnych szczegółowych wyjaśnień udzielali 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student oraz Burmistrz GiM. Radni zwrócili się                             
z apelem, aby mieszkańcy naszej gminy uzyskali szczegółową informację w tym 
zakresie.  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

9) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Komisji Rady Artur Szwed, 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 1 grudnia 2020 roku.  
Posiedzenie Komisji odbyło się półgodziny przed dzisiejszą sesją Rady Miejskiej, było                  
to pierwsze spotkanie w sprawie omówienia skargi na Burmistrze Gminy i Miasta.                       
Na posiedzeniu ustalono termin kolejnego posiedzenia, oraz listę osób które zostaną 
zaproszone w celu omówienia sprawy. 
Na tym posiedzenie komisji zakończono.  

10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodnicząca Klubu radna Izabela 
Rajca poinformowała, że Klub spotyka się w obecnej sytuacji on-line. Tematem spotkań 
są materiały przeznaczone na Komisje i sesję oraz sprawy bieżące naszej gminy. Klub 
radnych PiS złożył interpelację w sprawie zabudowy znaku drogowego D-4 A na                          
ul. Piaskowej w Przegędzy, w sprawie remontu drogi ul. Zabrzańska – boczna                               
w dzielnicy Dębieńsko, w sprawie dodatkowego przejścia dla pieszych przez                                  
ul. Wolności oraz w sprawie skargi niektórych mieszkańców na rzekome trudności 
wywołane przez firmę handlowo-transportową w Beku. 

 
Ad. 6 
Informacja o bieżącej korespondencji: 
1. wnioski o wycofanie i wprowadzenie projektów uchwały do i z porządku obrad, 
2. sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji dotyczące 

projektów uchwał w sprawie:  
1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 
2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów, 
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty, 
4) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie 

ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, 

5) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub 
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej 
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego 
uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej                             
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

3. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego za rok 2020 w szkołach prowadzonych przez Gminę 
(sprawozdanie zostanie przekazane na Komisję Oświaty), 

4. prośba o wsparcie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana 
Pawła II w Żorach (pismo zostanie przekazane na Komisję budżetu i Komisję Zdrowia) 

Z pismami można zapoznać się po sesji lub w Biurze Rady. 
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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 XXIX/320/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została podjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało                                 
21 radnych. 
 

2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2021, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/321/21 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2021, została podjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – 
głosowało 21 radnych. 
 

3) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2021 rok, uwag do projektu 
nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXIX/322/21 w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2021 rok, uchwała została podjęta 
jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych. 
  

4) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar                        
w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko, 
Przewodniczący RM wyjaśnił, że przed podjęciem uchwały należy przeprowadzić 
głosowanie nad uwzględnieniem bądź odrzuceniem uwag złożonych do planu.   

 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek, aby odczytać tylko treść uwagi bez 
uzasadnienia, ponieważ wszyscy radni otrzymali te materiały w wersji papierowej wraz                          
z zawiadomieniem na sesję.  
Wniosek został przyjęty 20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało                              
21 radnych.  
 

 Uwagi zgłoszone na wyłożeniu w dniach 16 styczeń – 13 luty 2020 r. 
 
Uwaga Nr 2 nie została uwzględniona 17 głosami „ za” i 4 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych.  
 
Uwaga Nr 4 nie została uwzględniona17 głosami „ za” i 4 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 5 nie została uwzględniona17 głosami „ za” i 4 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 6 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
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Uwaga Nr 9 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 11 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 12 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 13 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 14 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 15 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 16 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 18 nie została uwzględniona 17 głosami „ za” i 4 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 21  nie została uwzględniona 17 głosami „ za” i 4 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 22 nie została uwzględniona17 głosami „ za” i 4 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 24 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 27 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 28 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 29 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 30 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 31 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 32 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 35  nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
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 Uwagi zgłoszone na wyłożeniu w dniach 25 czerwca – 24 lipca 2020 r. 
 
Uwaga Nr 1 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 2  nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 5  nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 6  nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 3 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4  nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 9  nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 10 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 

 Uwagi zgłoszone na wyłożeniu w dniach 12 listopada – 11 grudnia 2020 r. 
 
Uwaga Nr 1 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 3 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 1 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 2 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 4 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 5 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 8 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 10 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” 
– głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 11 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” 
– głosowało 21 radnych. 
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Uwaga Nr 4 pkt 12 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” 
– głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 13 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” 
– głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 4 pkt 14 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” 
– głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 5 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 6 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 7 pkt 1 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uwaga Nr 7 pkt 2 nie została uwzględniona 16 głosami „ za” i 5 głosami „wstrzymującymi” – 
głosowało 21 radnych. 
 
Uchwała Nr XXIX/323/21 w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego 
obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko, uchwała 
została podjęta 19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 20 radnych. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Benedykt Krzyżowski. 
BRAK GŁOSU: Stefania Szyp. 
 
Burmistrz GiM podziękował za wyniki głosowania i za cierpliwość. Za uwzględnienie kwestii, 
które były zgodne z prawem i które w perspektywie lat pokażą, ze procedowanie planu w tym 
miejscu było zasadne. Dodał, że będziemy procedować kolejne plany oraz nosi się                                
z zamiarem otwarcia studium.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=7968 
 

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

 
Uchwała Nr XXIX/324/21 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została podjęta 14 głosami „za”, 6 głosami „przeciw”                   
i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 21 radnych. 
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta 
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny. 
PRZECIW: Gabriel Breguła, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Marcin Stempniak, Janusz 
Szołtysek, Michał Toman. 
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. 
 

Uchwała Nr XXIX/325/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług               
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                              
i zagospodarowania tych odpadów, została podjęta 14 głosami „za” i 7 głosami „przeciw” – 
głosowało 21 radnych. 

https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=7968
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ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta 
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny. 
PRZECIW: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Marcin 
Stempniak, Janusz Szołtysek, Michał Toman. 
 

7) Do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, uwag nie zgłoszono.   

 
Uchwała Nr XXIX/326/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, została podjęta 14 głosami „za”                                
i 7 głosami „przeciw” – głosowało 21 radnych. 
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta 
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny. 
PRZECIW: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, Marcin 
Stempniak, Janusz Szołtysek, Michał Toman. 
 

8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                              
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy                             
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XXIX/327/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok, została podjęta 14 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”                      
i 5 głosami „wstrzymującymi. – głosowało 21 radnych. 
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta 
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny. 
PRZECIW: Marcin Stempniak, Michał Toman. 
WSTRZYMUJĘ SĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Janusz Szołtysek. 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania                              
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-
rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                          
w Czerwionce- Leszczynach, uwag nie zgłoszono.  
 

Uchwała Nr XXIX/328/21 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
będących  w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce- Leszczynach, 
została podjęta jednogłośnie 21 głosami „za” – głosowało 21 radnych. 
 

10) 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.  
Przewodniczący RM odczytał podziękowania proboszcza parafii w Bełku za dotację 
na remont zabytkowego krzyża. 
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Uchwała Nr XXIX/329/21 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, uchwała została podjęta 19 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” – 
głosowało 21 radnych. 
PRZECIW: Marcin Stempniak, Michał Toman. 
 

11) Do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-
Leszczyny lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób 
do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej                            
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
Radny Janusz Szołtysek zaproponował, aby zmienić zapis na „Burmistrz Gminy 
Czerwionka-Leszczyny informuje na bieżąco komisję budżetu o planowanych 
umorzeniach należności, które przekraczają kwotę dwóch i pół tysiąca złotych”. 
Skarbnik GiM powiedział, że treść uchwały jest tożsama z tą, która obowiązywała        
do  końca 2020 roku Ta nowa uchwała jest związana z tym, że przedłużono ważność 
rozporządzeń komisji UE w tym zakresie. Jest to akt prawa miejscowego, który jest 
procedowany w specjalnym trybie.  
Mecenas Aleksander Żukowski dodał, że ta propozycja poprawki jest niekonkretna. 
Tego typu poprawka powinna zostać sprecyzowana poprzez wskazanie, w którym 
miejscu w projekcie uchwały, proponowany zapis miałby się znaleźć i jak dokładnie 
miąłby brzmieć. Jeżeli zostanie to doprecyzowanie to Przewodniczący powinien 
poddać pod głosowanie tą poprawkę. Następnie, jeżeli Rada ją przegłosuje, to projekt 
zostanie zdjęty z porządku obrad i skierowany do ponownych konsultacji. Jeżeli 
poprawka nie zostanie pozytywnie przegłosowana, to pod głosowanie zostanie 
poddany ten projekt, który jest w porządku obrad bez proponowanej zmiany. 
Radny Janusz Szołtysek zaproponował, aby za § 10 dodać § 11 o brzmieniu 
„Burmistrz Gminy Czerwionka-Leszczyny informuje na bieżąco komisję budżetu                        
o planowanych umorzeniach należności, które przekraczają kwotę dwóch i pół 
tysiąca złotych”. 
Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały nie został przyjęty                               
12 głosami „przeciw”, 5 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi” – głosowało                          
21 radnych.   
  

Uchwała Nr XXIX/330/21 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej 
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 
oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, uchwała została podjęta 18 głosami „za” i 3 głosami 
„wstrzymującymi” – głosowało 21 radnych. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Grzegorz Marek, Izabela Rajca. 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej                              
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania 
Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków 
Radna Izabela Rajca zapytała dlaczego ta uchwała została wprowadzona na 
ostatnią chwilę do porządku obrad. Zapytała, czy nagle radny Knopik się obudził                           
i uznał, że sprawy zdrowia i sportu są mu bardzo bliskie. Dlaczego nie było                             
to powiedziane w środę na Komisji. W związku z tym zaproponowała, żeby                                      
w §1 dopisać punkt 12 i 13, tak jak również w drugiej uchwale, żeby do tej Komisji 
zgłosić również radnego Janusza Szołtyska. 
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Radny Bogdan Knopik udzielił wyjaśnień. 
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=9414 
Następnie Przewodniczący RM dodał trochę historii w tym temacie.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=9522 
Radna Izabela Rajca AV powiedziała, że zgadza się z tymi faktami ale ona pytała 
dlaczego ten projekt uchwały jest przedstawiony dopiero dzisiaj. Dlaczego radni 
dopiero dzisiaj się o tym dowiadują. I dlatego ma wniosek, aby do tej Komisji dopisać 
również kandydaturę Janusza Szołtyska i zmienić liczbę członków na 13. 
Mecenas Aleksander Żukowski powiedział, że ta poprawka jest rozwiązaniem dalej 
idącym niż pomysł zgłoszony przez radnego Bogdana Knopika. Dlatego trzeba                    
w pierwszej kolejności przegłosować poprawkę radnej Izabeli Rajcy.  
Poprawka, aby w skład Komisji wchodziło 13 radnych nie została przyjęta                            
13 głosami „przeciw”, 7 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało                       
21 radnych.  
 

Uchwała Nr XXIX/331/21 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej                                      
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji 
Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby 
członków, została podjęta 14 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi”  
– głosowało 21 radnych. 
ZA: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Adam Karaszewski, Bogdan Knopik, Waldemar Mitura, 
Leszek Salamon, Artur Sola, Bernard Strzoda, Marek Szczech, Józef Szczekała, Jolanta 
Szejka, Artur Szwed, Stefania Szyp, Grzegorz Wolny. 
PRZECIW: Marcin Stempniak, Michał Toman. 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Gabriel Breguła, Benedykt Krzyżowski, Grzegorz Marek, Izabela Rajca, 
Janusz Szołtysek. 
 

13) Do projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej                               
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie składu 
osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący RM zapytał czy są inne kandydatury. Sam zgłosił kandydaturę 
radnego Bogdana Knopika, który wyraził zgodę. 
Radna Izabela Rajca zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Szołtyska, który wyraził 
zgodę.  
Lista została zamknięta jednogłośnie 21 głosami „za”.  
Kandydatura radnego Bogdana Knopika została przyjęta 14 głosami „za”,  4 głosami 
„przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 21 radnych. 
Kandydatura radnego Janusz Szołtyska nie została przyjęta 12 głosami „przeciw”,                  
6 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 21 radnych 

 
Mecenas Aleksander Żukowski poinformował, że akt wyboru dokonany w dwóch 
głosowaniach przesądza o tym, że uchwała Nr XXIX/332/21 w sprawie zmiany uchwały                
Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2018 roku                          
w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej                           
z personaliami radnego Bogdana Knopika została przyjęta.  

 
Ad. 8 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres           
od 20.12.2020 r. do 22.01.2021 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=9414
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=9522
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Ad. 10 
Wolne głosy. 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy w Przegędzy nie ma co liczyć na budowę boiska przy 
szkole. 
Przewodniczący RM powiedział, że przy wypracowaniu harmonogramu budowy boisk 
przyszkolnych, w pierwszej kolejności do tego programu wprowadziliśmy placówki 
oświatowe, które nie miały boisk, albo miały boiska wyłączone z użytkowania. Ustalenia te 
odbywały się w latach 2009-2010.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=10558 
Burmistrz GiM  powiedział, że założenie jest takie, żeby przy każdej szkole było boisko, 
które zaspokoi potrzeby uczniów.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=10693 
 
Radny Marek Szczech odniósł się do głosowania nad uchwałami dot. gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Wyliczył jaką stawkę powinien płacić mieszkaniec za to,                             
że wyprodukuje 600 kg śmieci rocznie. Różnica między poprzednią stawką a obecną                      
to ponad 2 mln złotych. Zapytał czy radni, którzy byli przeciwko tej podwyżce chcieliby 
odebrać tą kwotę nauczycielom, zrezygnują z pewnych inwestycji, czy chcą zadłużyć nasze 
dzieci. Rachunek matematyczny jest tu bardzo prosty. 
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=10841 
Radny Michał Toman AV powiedział, że głosował przeciw, ponieważ nie ma poczucia,                        
że wykonało się jakikolwiek krok ku temu, żeby znaleźć jakieś rozwiązania, by te podwyżki 
złagodzić. Podwyższamy stawki, każemy mieszkańcom kupować pojemniki, wszystko 
spychamy na mieszkańców. Zapytał radnego Szczecha dlaczego głosował za tą uchwałą, 
skoro uważa, że jest ona na szkodę gminy. 
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11124 
Radny Marek Szczech AV powiedział, że było wiele godzin posiedzeń Komisji i były liczne 
pomysły zgłaszane. Przedstawił je. W projektach uchwał są one zawarte. 
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11222 
 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że w ubiegłym roku podjęła została 
uchwala z apelem do sejmiku woj. śląskiego dot. przesunięcia terminu wymiany pieca w tych 
obszarach gminy, gdzie planowana jest w ciągu najbliższych 3 lat gazyfikacja. Wczoraj wziął 
udział w Komisji Klimatu, która się tym problemem zajmowała. Przedstawił tam ten problem. 
Spotkał się on z dużym zrozumieniem i być może uda się odsunąć tą datę, ale tylko tam 
gdzie jest możliwa gazyfikacja.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11333 
 
Radny Bogdan Knopik podziękował za  wybór w skład Komisji Sportu, Zdrowia i Polityki 
Społecznej. Podziękował także za uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego                   
w Dębieńsku. Cieszy się, że plany przestrzenne są przyjmowane zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11530 
 
Radny Janusz Szołtysek zapytał odnośnie śmieci, czy radny Marek Szczech zapoznał się 
ze wzorem umowy, ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją 
warunków zamówienia. Niespełna dwa lata temu propozycje radnych już były, żeby iść                      
w pewnym kierunku, żeby rozwiązać ten temat, ale nie słuchano wtedy radnych. Odniósł się 
do przygotowanych przez Polska Izbę Gospodarki Śmieciami, 20 najważniejszych czynników 
uznanych za decydujące w cenie wywozu śmieci. Gdyby radny to przejrzał i zapoznał się                  
z w/w dokumentami znalazł by czynniki, które w mocnym stopniu podwyższają cenę śmieci.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11737 
Burmistrz GiM odniósł się do problemu śmieci i uchwał dot. gospodarki odpadami. 
Najważniejszym problemem jest to, że tych śmieci mamy za dużo.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11853 

https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=10558
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=10693
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=10841
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11124
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11222
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11333
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11530
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11737
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=11853
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Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że cytowanie przedsiębiorców którzy zajmują się 
gospodarowaniem odpadami to jest tak, jakby bawił się w adwokata diabła.                                      
Te przedsiębiorstwa nigdy się do niczego po swojej stronie nie przyznają i wszystko zrzucą 
na samorządy. Zacytował co pisze Izba. Zapytał czego w naszym SIWZ nie powinniśmy 
zamieścić. To nie są nasze wymysły, tego wymaga od nas prawo.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=12436 
Radny Adam Karaszewski powiedział, że radni muszą czasem podjąć niełatwe decyzje i ta 
decyzja taką jest. Okoliczność śmieci była dyskutowana na trzech posiedzeniach Komisji. 
Temat śmieci nie jest sprawiedliwy i nigdy nie będzie. Jako radny jest również mieszkańcem 
tej gminy i ma świadomość, że także będzie płacił więcej za śmieci. Ale w tej sytuacji nie ma 
innego wyjścia. Ten problem dotyka całego samorządu. Odniósł się także do działań w 
zakresie planowania przestrzennego. Następnie poruszył temat odnawialnych źródeł energii.  
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=12625 
 
Ad. 11  
Przewodniczący RM poinformował, że Rada Miejska będzie miała stronę w Kurierze, gdzie 
będzie relacja z sesji, a także radni będą mieli miejsce na zaprezentowanie swoich 
przemyśleń i działań.  
Kolejna sesja RM odbędzie się zgodnie ze wskazanym porządkiem 26 lutego, w tygodniu 
sesyjnym odbędą się posiedzenia Komisji.  
 
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=HAvHuI3hQVQ&feature=youtu.be 
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz  
        

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         (-) Bernard Strzoda 

https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=12436
https://youtu.be/HAvHuI3hQVQ?t=12625
https://www.youtube.com/watch?v=HAvHuI3hQVQ&feature=youtu.be

