Protokół Nr XXXVII/09
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 maja 2009 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXVII sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich
Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępców
Burmistrza, pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W Sesji brało udział 19 radnych, nieobecność
usprawiedliwił radny Adam Kapias i radny Leszek Salamon.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska stwierdził na podstawie listy
obecności, że w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta prosił
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji 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,
wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”,
oraz o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
wniosek został przyjęty „jednogłośnie”, 15 głosami „za”.
Przewodniczący poinformował również o wprowadzeniu autopoprawek w projektach
uchwał :
- w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.,
- zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
- w tytule projektu uchwały w sprawie: „wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej”, tytuł uchwały powinien brzmieć: „w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej”,
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad z dokonanymi zmianami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1)

1

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 kwietnia 2009 r.
Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
Informacja o bieżącej korespondencji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2008,

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2008,
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom,
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu G i M Czerwionka-Leszczyny na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności G i M
Czerwionka-Leszczyny,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
wyrażenia
zgody
na
zbycie
prawa
użytkowania
wieczystego
z nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z 19 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania
opłaty targowej z późniejszymi zmianami,
zmieniająca
Uchwałę
Nr
XXXVI/395/09
w
sprawie
lokalizacji
i regulaminu targowisk miejskich na terenie G i M Czerwionka-Leszczyny,
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/353/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych,
przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.: „Opracowanie projektu
poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925
w miejscowości Bełk”,
zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
GFOŚ i GW na rok 2009,
zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2009 rok.

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 24 kwietnia 2009 r. została przyjęta przy 15 głosach „za”,
2 „wstrzymujących”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz G i M poinformował, że udało się zmaterializować zadanie dot. budowy sali
gimnastycznej w Stanowicach – budowa boiska sportowego. Podziękował Radzie za
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podjętą decyzję o przekazaniu środków w wysokości 450 tys. zł. na ten cel. Wyłoniono
wykonawcę zadania, który rozpoczął pracę. Do końca czerwca zadanie ma być
zrealizowane, jest to termin bezwzględny po to aby uzyskać refinansowanie budowy sali
gimnastycznej, są już na tą okoliczność podpisane dokumenty z Urzędem
Marszałkowskim.
Podziękował za to co dzieje się w zreformowanym OPS-e i za to, że nowe zadania są
realizowane zgodnie z oczekiwaniami, choć w dużej mierze te oczekiwania są związane
z przepisami prawa. Myśli, że skutki będą widoczne w trakcie roku ale już dzisiejsze
efekty pokazują, że ta reorganizacja była jak najbardziej celowa i konieczna.
Poinformował, że na ukończeniu są sprawy związane z wszelkimi pomieszczeniami
a także budowlami, obiektami rekreacyjno-sportowymi, które są mieniem gminnym.
Nastąpiła pełna inwentaryzacja, to co trzeba było przekazać jest przekazane. Sposób
zarządzania od tego momentu jest bardziej efektywny.
Uczestniczył razem z Z-cą Grzegorzem Wolnikiem w spotkaniu z Wojewodą i Wice
Marszałkiem w temacie szukania rozwiązań dla uniknięcia objazdu w związku z budową
odcinka autostrady A 1 Bełk – Świerklany. Dziś nie ma jeszcze ostatecznej decyzji,
oczekuje się na taką, przy czym o 1 m-c ten 18 miesięczny terminu objazdu został już
pomniejszony, stanowisko gminy jest bezwzględne mówiące o tym, że powinien być tam
bajpas. Dopuszcza się inne rozwiązania, typu objazd ale na pewno na krótszy okres
czas, na pewno poprawa jakości i bezpieczeństwa skrzyżowania w Bełku a także pełna
dokumentacja i inwentaryzacja dróg i ich naprawa po zakończeniu objazdu.
W spotkaniach uczestniczył ze strony rybnickiej Janusz Koper do niedawna dyrektor
GDBDKiA, który wspiera nasze działania. Dzięki temu udało się wyartykułować
Marszałkowi, że jest od tego aby bronić interesów mieszkańców a nie inwestora. Na dziś
decyzji nie ma ale liczą, że będzie ona korzystniejsza dla gminy.
Poinformował, że regulowane są pewne zaszłości prawne dot. stawek, bezwzględność
przepisów mówi, że trzeba to zrobić. Prosił o zrozumienie pewnych decyzji, poziomów
opłat, gdyż nowe stawki są obliczane wg operatów szacunkowych na dzień dzisiejszy
a ze względu na to, że nie było to wykonywane od kilku lat, jest to szok. Burmistrz nie
ma wyjścia ze względu na realizację polityki finansowej gminy oraz bezwzględność
przepisów. Podziękował wszystkim którzy angażowali się
w prace projektowe,
wykonawcze a także radnym którzy podjęli decyzję o przeznaczeniu środków
finansowych na przeprowadzenie kompleksowej przebudowy zdekapitalizowanego
budynku KS Górnik Czerwionka. Podziękował pomysłodawcą konferencji, są tu
przedstawiciele prasy, szkoda, że ci przedstawiciele prasy nie byli na tej konferencji, bo
tyle ciepłych słów na temat Czerwionki-Leszczyn dot. pracy z młodzieżą,
zaangażowania, efektów, dawno nie słyszał. Podziękował wszystkim tym którzy
zaangażowali się w tę inicjatywę. Obiekt będzie do końca przebudowany po to aby był
wizytówką gminy a w konsekwencji, i tu jest inicjatywa radnego Marka Palucha, za co
mu serdecznie podziękował, jest zamysł aby stadion stał się stadionem miejskim,
z tradycjami „Górnika” Czerwionka, z nową nawierzchnią, bieżnią, trybunami, i tak
będzie. W perspektywie 2, 3 lat , chcą aby ten obiekt żył. Są w tej gminie dzikie
wysypiska śmieci, tam garną się wszyscy którzy chcą sobie zrobić dobre zdjęcia. Prosił
aby pojechać i zrobić zdjęcia w tych terenach gdzie coś się w tej gminie robi.
W związku z licznymi imprezami kulturalnymi odbywającymi się w placówkach
oświatowych jak i placówkach kultury stwierdził, że pokazuje to na doskonałą pracę
z dziećmi i młodzieżą. Podziękował wszystkim dyrektorom, Naczelnikowi Wydziału
Edukacji, że oprócz pracy związanej z organizacją pracy szkół także nie zapomina się
o tym, że można się bawić. Podziękował również Dyrektorowi MOK za wielkie
zaangażowanie w tych sprawach.
Zakomunikował, że w odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2009 r. do Oddziałowego
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Biura Lustracyjnego Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach, Biuro przychyliło się do uwag związanych z potrzebą
uzupełnienia wpisu katalogowego dot. Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny Wiesława Janiszewskiego, pod kątem informacji, że fakt odbycia
przeszkolenia kontrwywiadowczego w Szkole Oficerów Rezerwy Wojskowej Służby
Wewnętrznej i będące jego efektem zarejestrowanie w charakterze oficera rezerwy
kontrwywiadu WSW nie jest służbą w organach bezpieczeństwa państwa lat 1944-1990
w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów. Podziękował wszystkim tym którzy nie wątpili, że nie jest agentem.
Podziękował pracownikom, najbliższym współpracownikom, praktycznie to on wysłali to
pismo, podziękował tym wszystkim, który przez informacje prasowe poinformowali
o tym fakcie. W pewnym momencie temat stał się mało poczytny, w związku z czym
małą czcionką gdzieś tam się napisze, że to jest nieprawda. Ale były i takie gazety, które
głośno i wyraźnie o tym powiedziały, za co podziękował. Każdy ma swój życiorys,
w niczyje życiorysy nie będzie zaglądał, ale każdy „dobrze” życzący burmistrzowi, niech
sobie zajrzy w swój życiorys.
Przewodniczący Rady w związku z pożarem wieży kościoła w Dębieńsku, podziękował
w imieniu swoim i mieszkańców strażakom z OSP z Dębieńska Starego i Wielkiego,
Czerwionki i Leszczyn, bez których sprawnej akcji i działania zabytek mógłby ulec
zniszczeniu, jak również Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach i Rybniku i wszystkim
którzy pomogli w tej akcji.
Radny Bogdan Knopik – w związku z ogłoszeniem, które pojawiło się na klatkach
budynków przy ul. Kombatantów informującym o spotkaniu nt. zmiany ogrzewania, pytał
o zakres jego działania, bo w planach tego nie widzi. Mieszkańcy na parterze sami
zrobili ogrzewanie w zasadzie nielegalnie, co teraz z nimi, czy będą to musieli
zlikwidować ?
Burmistrz G i M wyjaśnił, że zaprasza na spotkanie mieszkańców. Zebranie jest
wyjściem naprzeciw potrzeb mieszkańców które są zgłaszane na przestrzeni wielu lat,
takie potrzeby zgłosili również na ostatnim zebraniu. Gdzie poinformowano, że w miarę
możliwości, nie przy udziale środków gminy, bo w budżecie takich środków nie ma, ale
lobbując pewne działania, będą starali się sukcesywnie podłączać centralne ogrzewanie
do familoków. O szczegółach powie Dyrektor ZGM na spotkaniu, także wypowiedzą się
sami mieszkańcy. Fakt, że mieszkaniec zrobił coś na własne ryzyko, zwalnia Burmistrza
z odpowiedzialności, jeżeli coś się stanie, ale nie zwalnia z faktu, że dobro mieszkańca
jest dobrem nadrzędnym, każdego mieszkańca także tego, który nielegalnie zrobił sobie
etażowe ogrzewanie. Będą propozycje zmierzające do podłączenia nitki c. o. do
budynków na ul. Kombatantów, tych budynków jest kilka, będą wykonane przyłącza
natomiast samo przyłącze do mieszkania będzie robił sobie mieszkaniec, jeżeli ma dziś
grzejniki, to może sobie podłączyć do tych grzejników, to będzie jego wola.
W perspektywie czasu chcieliby uregulować kwestie dot. ratusza tj. podwójnych
dopływów mediów ze strony PEC i MEGAWAT. Chcą aby by jeden dostawca,
MEGAWAT zgłaszał zainteresowanie tą sprawą.
Radny Ryszard Jonderko zwrócił uwagę aby być ostrożnym w zakresie podłączania
się na własną rękę tych mieszkań, które już mają ogrzewanie zrobione. Chodzi
o ograniczenie niskiej emisji, jeżeli jest podłączenie do c. o. z centrali to niska emisja jest
ograniczona a w tym wypadku, gdy mieszkaniec będzie palił czym może, efektu nie
będzie.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że z jego wypowiedzi nie wynika, że popiera ogrzewanie
konwencjonalne, które produkuje niską emisję, dzisiaj podłączenie do sieci PEC-u ma
właśnie zredukować tę niską emisję i będzie mobilizował mieszkańców aby w tym
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obszarze wszyscy się podłączyli. Tym bardziej, że koszty jakie dzisiaj ponoszą za węgiel
będą porównywalne z opłatami za c.o.
Radny Alojzy Waniek zwrócił się do Burmistrza – Pan Burmistrz po raz kolejny złożył
jakąś informację odnośnie swojego życiorysu, serdecznie chciałby powiedzieć, że
przyjmuje to wszystko co Pan Burmistrz składa. Chciałby z Panem Burmistrzem spotkać
się osobiście aby trochę więcej na ten temat podyskutować. W podtekście odczytuje,
jakby Burmistrz szukał winowajcy tego, który gdzieś tam powiesił jakieś ogłoszenie.
Składał już pewną informację jednemu z urzędników aby Panu Burmistrzowi przekazał,
że nie przyłożył do tego ręki. Myśli, że ta osoba która to powiesiła była bardzo wrogo
ustosunkowana do Burmistrza.
Burmistrz G i M podziękował, że radny Waniek przynajmniej dzisiaj o tym mówi,
bo jeszcze całkiem niedawno wydawało się, że będzie to sensacja, że Burmistrz
przestanie być Burmistrzem i przez 10 lat nie będzie mógł pełnić funkcji, bo taka jest
klauzula. Nie zapraszał do siebie w tym temacie prasy, to prasa przyszła do niego,
w żadnej z informacji, bo to nie były wywiady, to była gorycz którą musiał przełknąć
i tłumaczyć się przed samym sobą, czy jest tym kim jest. W żadnej z wypowiedzi nie
wskazał osoby z imienia i nazwiska, tylko powiedział, że widocznie to są ci którzy go
bardzo „lubią”. Bardzo serdecznie zaprosił radnego Wańka do siebie aby porozmawiać
na ten temat, tym bardziej że radny coś na temat IPN-u wie.
Radny Antoni Bluszcz – jako człowiek który podlegał tym samym przepisom o służbie
wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych powiedział, że od momentu kiedy
była to sensacja mówił kolegą radnym, że nie jest to żadna sensacja, jest to normalna
rzecz.
Jako absolwent szkoły technicznej podlegał szkoleniu oficerów rezerwy
w jednostkach technicznych natomiast studenci kierunków humanistycznych, którzy
nadawali się do pełnienia służby wojskowej byli rzadkością ze względu na kategorię
zdrowia. Nasz Burmistrz był przykładem zdrowia i z tego względu był wciągnięty do
wojska i ci absolwenci dostawali przydział, nikt nie wybierał sobie tego.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 26 maja br. Zapoznano się z projektami uchwał dot.
sprawozdań finansowych MOK i Biblioteki, po dyskusji nad projektami oraz porównaniu
z wynikami kontroli przeprowadzonej w MOK i Bibliotece Publicznej, Komisja wnioskuje
do Rady o przyjęcie tych sprawozdań. Zapoznano się z wynikami kontroli
przeprowadzonej w Bibliotece Publicznej. W dalszej części członkowie Komisji
dyskutowali nad realizacją planu pracy Komisji w m-cu czerwcu, ustalając następne
posiedzenie na Kanetowcu w Przegędzy.
Zgłoszono następujące wnioski:
1) zabezpieczyć stan techniczny instalacji odprowadzającej wodę deszczową tj.
rynien i kanalizacji deszczowej, w budynku udostępnionym Bibliotece Publicznej
w Czerwionce, tak aby do czasu przeprowadzenia remontu nie powodować
pogorszenia stanu technicznego budynku przez zalewanie,
2) wyznaczyć odpowiedzialnego za utrzymanie ładu, czystości i porządku na
działce, na której usytuowany jest budynek Biblioteki Publicznej w Czerwionce.
Powyższe wnioski Rada przyjęła „jednogłośnie” 19 głosami „za”.
Radny Andrzej Jarmundowicz zgłosił wniosek o przeprowadzenie kontroli Komisji
Rewizyjnej w filii Biblioteki w Leszczynach pod kątem lokalowym.
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Radny Antoni Bluszcz wyjaśnił, że Biblioteka prowadzi działalność w pomieszczeniach
udostępnionych przez gminę, nie jest właścicielem tych obiektów, właściwym w tej
sprawie byłby zarządca budynku, ale mogą rozszerzyć zakres kontroli.
Wniosek o rozszerzenie kontroli Komisji Rewizyjnej o oględziny pomieszczeń
Biblioteki w Leszczynach, łącznie z piwnicami Rada przyjęła „jednogłośnie”
19 głosami „za”.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 maja br.
Zapoznano się z branżowymi projektami uchwał dot. zbycia nieruchomości gruntowych,
do których nie zgłoszono uwag.
Poinformował, że nikt nie zgłosił się do przetargu w sprawie zbycia nieruchomości na
targowisko miejskie w Czerwionce przy ul. 3 Maja. W związku z tym będzie to
realizowane zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.
3) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 25 maja br. Komisja
zaopiniowała branżowe projekty uchwał.
Podjęto wniosek aby zwrócić się do niepublicznego zakładu opieki
prowadzącego popołudniowe dyżury w budynku ośrodka zdrowia w
o zwiększenie liczby dyżurujących lekarzy pediatrów.

Adamczyk
pozytywnie
zdrowotnej
Przegędzy

Radny Alojzy Waniek – Komisji podlega temat osób niepełnosprawnych, w związku
z czym po ukazaniu się w prasie artykułu chciałby złożyć pewne informacje aby była
jasność w tym temacie. Po ukazaniu się artykułu poprosił przedstawiciela Urzędu,
łącznie w prawnikiem, aby udali się do tych dwóch panów i zobaczyli gdzie oni
mieszkają. Po prześledzeniu całej sytuacji poinformował, że Pan Markiewicz i Pan
Szyszko jako osoby niepełnosprawne o symbolu S5, mają pełne prawo do stanowiska
do parkowania swoich samochodów. Z dokumentacji, którą przejrzeli wynika jasno, że to
stanowisko ma być zbudowane dla obu panów, na terenie Wspólnoty, czyli ich
własności. Temat w zasadzie gminy nie powinien interesować. Panowie powinni
ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba zwrócić się do P. Burmistrza o pomoc jeżeli jest
jeszcze taka do udzielenia poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pewne spostrzeżenia
– inne, na podstawie relacji prawników i nie tylko – stanowisko postojowe dla tych dwóch
panów, po wyrażeniu zgody w 100% przez właścicieli tego budynku powinno być
oznakowane, może być również podany numer rejestracyjny samochodu. Interpretacja
Komendanta może była prawie trafna, bo Straż Miejska nie może interweniować na
prywatnej własności.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M dodał, że problem jest nie merytoryczny ale
komunikacyjny tzn. nieporozumienie które się wzięło na poziomie pierwszego pisma
i pewnych nieprecyzyjnych zapisów w podaniach.
Sprawa jest praktycznie do
załatwienia od ręki i nie ma żadnych przeszkód aby ci Panowie samochody tam sobie
stawiali, ale problem parkingów na tych osiedlach pozostanie i trzeba będzie się z nim
uporać. Przypomniał, że jeden z tych Panów już takie miejsce wykonane przez gminę
miał. Tu chodzi tylko o to, że ze ZDiSK jako zarządcą drogi trzeba uzgodnić wyjazd na tę
drogę. Stwierdził, że jeżeli jakaś wina za to nieporozumienie była po stronie Urzędu to
bardzo za to przeprosił. Przeprosił również zainteresowane osoby, że mieli z tego
powodu kłopoty.
Radny Alojzy Waniek – zgodził się z Z-cą Burmistrza, tylko i wyłącznie powinno być
skierowane pismo w zakresie wyjazdu z tych stanowisk, pozostała sprawa jest zupełnie
jasna.
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4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 27 maja br. Było to wyjazdowe posiedzenie
w Świetlicy Terapeutyczno-Środowiskowej w Czerwionce. Pozytywnie zaopiniowano
projekty dot. sprawozdań finansowych MOK i Biblioteki. Podziękowano Dyrektorom za
całokształt działalności w 2008 roku i złożono wyrazy uznania za działalność
merytoryczną. Zapoznano się z informacją nt. przygotowań organizacyjnych do roku
szkolnego 2009/2010 oraz informacją nt. prac nad regulaminem wynagradzania
pracowników niepedagogicznych. Zgłoszono wniosek o zwiększenie środków
finansowych w budżecie 2010 r. na działalność MOK i Biblioteki.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
radny Grzegorz Płonka poinformował, iż Komisja odbyło posiedzenie 25 maja br.
Pozytywnie zaopiniowano branżowe projekty uchwał. Poruszono kwestię stanu dróg
gminnych. Aktualnie priorytetem dla ZD i SK są remonty dróg asfaltowych i żużlowych co
w efekcie poprawi przejezdność tych dróg. Komendant Straży Miejskiej przedstawił
informację na temat podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Leszczyny
Stare. Straż Miejska po 30 czerwca br., kiedy otrzyma weryfikację posesji podłączonych
do
kanalizacji
zacznie
przeprowadzać
kontrole.
Dotychczas
w
wyniku
przeprowadzonych kontroli jedynie w skrajnych przypadkach stosowano mandaty
za brak rachunków na wywóz nieczystości. Jednogłośnie podjęto następujące wnioski:
rozważenia możliwości przeniesienia bazy ZGM na teren PW i K,
podjęcie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej odcinka drogi od
restauracji Rogowa do ul. Wyzwolenia w Stanowicach,
podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się
poboczem naprzeciw kościoła w Stanowicach,
W wolnych zapytaniach i wnioskach:
omówiono zaplanowaną na miesiąc czerwiec imprezę muzyczną : „ Around the rock”,
która ma się odbyć w Parku im. Furgoła. Członkowie Komisji wyrazili obawę
o bezpieczeństwo na tak licznej imprezie. Zaproponowano aby w następnym roku
zorganizować ją na większej, pustej przestrzeni, omówiono także sprawę Szczejkowic,
dzięki interwencji władz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a także sołtysa
Szczejkowic na razie wstrzymano się z planami zamknięcia sołectwa w związku
z budową autostrady A 1 Bełk-Świerklany.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Wiceprzewodniczący Komisji radny Waldemar Mitura poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 26 maja br.
Zapoznano się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, do których nie
zgłoszono uwag.
W sprawach bieżących zgłaszano między innymi następujące sprawy:
uregulowanie stanu własnościowego tereny na osiedlu Manhattan (za przystankiem),
ustawienie znaku „uwaga zwierzyna leśna” przy drodze 925 na terenie leśnym,
odnowienie przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w kierunku os. Manhattan,
zgłosić do właściciela drogi zapadnie się chodnika przy ul. Ks. Pojdy (za tartakiem
w Leszczynach) oraz do wykonawców podłączeń do sieci ciepłowniczej budynków
w Leszczynach zapadanie się chodnika przy ul. K. Miarki, wyegzekwowanie od
wykonawcy poprawy wykonania naprawy ul. Wiejskiej w Szczejkowicach, naprawa drogi
ul. Szyb Zachodni, interwencje w sprawie czyszczenia drogi w rejonie budowy na
pograniczu Czerwionki i Stanowic.
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7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 26 maja br.
Na posiedzeniu omówiono branżowe projekty uchwał tj. projektu uchwał geodezyjnych
dot. zbycia nieruchomość gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz zgody na
zbycie prawa użytkowania wieczystego z nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
Do powyższych projektów uchwał uwag nie zgłoszono.
Zwrócono się o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji informacji w sprawie
realizacji koncepcji kanalizacji gminy oraz wyników kontroli NIK dot. gospodarki
odpadami.
W sprawach bieżących poruszano m. in. kwestie:
sprzedaży Zameczku w Palowicach, rekultywacji wysypiska przy ul. Swobody
w Czuchowie, rekonstrukcji ścieżek rowerowych po wykonaniu autostrady, wykoszeń
nieużytków na terenach należących do gminy jak i prywatnych właścicieli.
Podjęto wniosek aby do końca lipca br. przeprowadzić koszenia gruntów komunalnych.
Nie omówiono tematu dot. likwidacji niskiej emisji z uwagi na nieobecność Z-cy
Burmistrza. Jednak ze względu na ważkość tematu i fakt, że Starostwo nie będzie
realizowało programu likwidacji niskiej emisji, Przewodniczący Komisji postawił wniosek
aby gmina sama opracowała projekt dot. ograniczenia niskiej emisji i go wdrożyła.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza potwierdził, że rzeczywiście program ograniczenia
niskiej emisji przygotowywany przez Starostwo od 3 lat upadł i nie będzie realizowany.
W związku z czym stoją przed poważnym zadaniem, aby we własnym zakresie
spróbować taki program stworzyć. Informacja, że program nie będzie realizowany przez
Starostwo dotarła bardzo późno, decyzja zapadła 24 kwietnia br., czasu było mało ale
poczynili pierwsze kroki aby taki progom stworzyć we własnym zakresie.
Radny Alojzy Waniek wyjaśnił, że Komisja prosiła o protokół pokontrolny, Rada ma
prawo do śledzenia protokołów pokontrolnych dlatego, że stanowiła uchwały
o utrzymaniu czystości i porządku w tej gminie. Stan śmieciowy w tej gminie jest bardzo
zły, ale to nie z winy Rady, ani naszych służb. Prosił aby zobowiązać Komisję Ochrony
Środowiska do rozpoczęcia na szeroką skalę dyskusji nt. wprowadzenia opłaty
śmieciowej w naszej gminie. W gminie istnieją w tej chwili opłaty – czy legalne,
półlegalne, czy nielegalne ale istnieją, w Spółdzielni Mieszkaniowej jest inna kwota.
Złożył wniosek aby zobowiązać Komisję Ochrony Środowiska do rozpoczęcia dyskusji
nt. wprowadzenia opłaty śmieciowej w gminie.
Radny Ryszard Jonderko odpowiedział, że protokół z kontroli dopiero został
przekazany do gminy dlatego ustalono, że za miesiąc pracownicy Urzędu przekażą
informację na temat treści protokołu, bo trudno cały 80 stronicowy dokument czytać na
posiedzeniu.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że proceduralnie protokół jest do wglądu kontrolowanego, jest
2 tygodnie czasu na zapoznanie się i podpisanie. Skoro jest taka opinia o gminie, to
kontrolujący powiedzą to samo o innych gminach – ze śmieciami nie jest najlepiej.
Kontrola niepotrzebnie u niektórych wywołała nadmierne emocje, które prosi
o ostudzenie. Jaki mamy stan śmieciowy w gminie wiemy od dawna, dzikie wysypiska
są, to wiemy, że są zakłady które zajmują się wywozem śmieci, to też wiemy. Przy tej
okazji okazało się, że firma która wysypuje śmieci, jest w naszym spisie, podała ilości
pobranych śmieci, kontrolujący sprawdzając te dane na wysypisku stwierdzili, że
dostarczono na wysypisko 50% tego. Kwestie dotyczą spójności decyzji co do tego jakie
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rozwiązanie jest najlepsze, mówimy o opłacie śmieciowej, a może - podatek śmieciowy.
Poinformował, że od poniedziałku protokół jest do wglądu.
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał dlaczego program likwidacji niskiej emisji upadł
zwłaszcza, że prominentny działacz PiS z naszej gminy szafował tym programem
w swojej kampanii wyborczej. Chciałby aby umotywowano dlaczego ten program upadł,
bo wygląda na to, że tworząc własny program ratujemy twarz Starostwu.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 maja br. Na posiedzeniu omówiono
projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, które pozytywnie
zaopiniowano.
W zakresie dot. projektu uchwały w sprawie GFOŚ i GW podjęto wniosek aby poszerzyć
treść regulaminu dot. dofinansowania likwidacji azbestu o możliwość dofinansowania
osób fizycznych w zakresie usuwania i unieszkodliwiania materiałów budowlanych
zawierających azbest.
Pozytywnie zaopiniowano również propozycje zmian w budżecie, do których nastąpiły
kolejne zmiany. Zwrócono uwagę na dużą dynamikę zmian. Omówiono również
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za I kwartał 2009 r. do którego nie
zgłoszono uwag.
9) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Samorządowej – wz.
Przewodniczącego radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że posiedzenie
Klubu odbyło się 27 maja br. na którym członkowie Klubu zapoznali się z materiałami na
dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza odniósł się do stwierdzenia Przewodniczącego
Komisji Budżetu o dynamice zmian
do budżetu, czuje się ze swoim pionem
odpowiedzialny za te zmiany dlatego, że terminy w jakich pracują są szaleńcze. „Orlika”
robią wedle harmonogramu ustalonego przez Ministra Sportu i nie mogą sobie pozwolić
na żaden poślizg, dlatego wolą dmuchać na zimne i dołożyć pieniędzy gdyby okazało
się, że w ramach ramach przetargu nie jesteśmy w stanie wyłonić wykonawcę,
natomiast z doświadczenia wynika, że 2 mld. zł. to nie będzie końcowa kwota, dziś
przetargi idą o wiele niżej, jest to zabezpieczenie aby udało się ten projekt zrealizować,
bo nie ma możliwości takiej aby boisko nie było zakończone w tym roku, w ubiegłej
edycji można było z poślizgiem zakończyć pewne rzeczy, w 2009 r. nie ma takiej
możliwości. Przeprosił za dyskomfort pracy Radę jak i służby finansowe, przed którymi
chyli czoła, że są w stanie tak błyskawicznie reagować, ale nie jest to wynik nieudolności
ale chęci zrealizowania wszystkich zadań zgodnie z regułami.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to być może dyskomfort ale Rada równie
dynamicznie pracuje.
10) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 26 maja br. członkowie
Klubu zapoznali się
z materiałami na sesję Rady Miejskiej. W związku
z przeznaczeniem środków na likwidację materiałów budowlanych zawierających azbest
z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej uznano, że jest to zasadne jednakże
w podobnym zakresie należy dofinansować demontaż azbestu z budynków osób
fizycznych tj. ok. 70% poniesionych kosztów.
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Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pismo mieszkańców ul. Kołłątaja dot. wykonania
z odwodnieniem i utwardzeniem końcowego odcinka ulicy,

prac

związanych

2) pismo Zarządu OSP Dębieńsko Wielkie dot. zakupu średniego samochodu
pożarniczego,
3) zaproszenie na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowiska Wiejskich w dniach
30-31 maja 2009 w Lichenia.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie
odczytywać treści projektów uchwał (oprócz projektu uchwały, która została
wprowadzona do porządku obrad), tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku
głosować treść uchwały.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/399/09 w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2008,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2008, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/400/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2008, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/401/09 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny
lokali mieszkalnych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/402/09 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od
ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom,
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została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
5) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 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, przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta.
Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta wyjaśnił, że projekt ma związek z tym
co się wydarzyło w Dębieńsku i dotyczy kościoła a konkretnie wieży kościoła. Chciałby
aby ten projekt potraktować jako wstęp do tego o czy jest mowa od dłuższego czasu tj.
plan ochrony zabytków, który jest w trakcie opracowywania. Plan ochrony zabytków
pozwoli na zaplanowanie w budżecie gminy określonej kwoty na ochronę zabytków
będących własnością gminy, czy inną. Na terenie gminy takich zabytków mamy
kilkanaście. Ten projekt uchwały ma być przykładem na intencję, że chcemy się
zabytkami opiekować. Uchwała jednoznacznie pokazuje, że dotacja celowa z budżetu
gminy udzielona jest na zasadzie dofinansowania prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w przypadku kiedy stan
zachowania zabytku, wynikający ze zdarzeń losowych, celowo nie wymienia się jakich
zdarzeń, bo intencją jest aby te środki dać, tego wymaga. Jest to rodzaj wyjścia
naprzeciw w sytuacji która może się zdarzyć, w przypadku Dębieńska już się zdarzyła.
Zwrócił uwagę, że decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w drodze
uchwały, nawet przedmiotowy przykład mający miejsce w Dębieńsku, będzie uchwalany
przez Radę, także wysokość dotacji. Przy okazji podziękował wszystkim tym którzy
pomogli w akcji. Akcja była na tyle sprawna i skoordynowana, że efekt w postaci
ugaszenia był pełny. Będą na tą okoliczność wszystkich tych którzy brali udział w akcji,
strażakom ochotnikom i strażakom zawodowym, doceniać poprzez list pochwalny
i ewentualne spotkanie.
Radny Waldemar Mitura zgłosił sprawę zalewania cmentarza w Leszczynach,
wprawdzie nie zalicza się on do zabytków, bo nie jest taki stary ale trzeba pomóc,
stwierdził to jako przyszły mieszkaniec.
Burmistrz G i M stwierdził, że nie sprowadzałby tego tematu do czarnego humoru, jeżeli
przy tej okazji ktoś mówi o cmentarzu w Leszczynach to obraża to jego pracowników,
którzy od 2 lat na ten temat rozmawiają z Proboszczem, który jest administratorem
cmentarza. Także w tym obszarze pomoc jest, w ramach możliwości prawnych.
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że nie chodziło mu o czarny humor, ale sytuacja
z roku na rok jest coraz gorsza.
Burmistrz G i M prosił aby skupić się na projekcie uchwały, aby połączyć się w jednej
zasadniczej sprawie.
Rady Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że dobrze iż taka uchwała powstała, pytał czy
dobrze rozumie treść projektu, że pomoc będzie udzielana tylko gdy będą nieszczęśliwe
wypadki.
Przewodniczący potwierdził, że pomoc będzie przekazywana tylko w związku z takimi
zdarzeniami i za każdym razem Rada podejmie uchwałę o wysokości pomocy.
Radny Józef Szczekała pytał czy w remoncie w Dębieńsku nie powinien partycypować
Konserwator zabytków.
Przewodniczący poinformował, że cała dokumentacja będzie uzgodniona
z Konserwatorem i być może przekaże jakieś środki na ten cel
Uchwała Nr XXXVII/403/09 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym
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własności Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/404/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/405/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/406/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/407/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/408/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/409/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/410/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/411/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
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14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/412/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
15) Do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r w sprawie wysokości i zasad pobierania
opłaty targowej z późniejszymi zmianami, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/413/09 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/185/07 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z 19 grudnia 2007 r w sprawie wysokości i zasad pobierania
opłaty targowej z późniejszymi zmianami, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
19 Radnych.
16) Do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/395/09 w sprawie lokalizacji
i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/414/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/395/09 w sprawie lokalizacji
i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
17) Do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/353/09 z dnia 27 lutego 2009
r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/415/09
zmieniająca Uchwałę Nr
XXXIV/353/09 z dnia
27 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania
p.n. „Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 925 w miejscowości Bełk”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/416/09 w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania
p.n. „Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 925 w miejscowości Bełk”, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
19) Do projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2009, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/417/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2009., została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
20)
Do projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXVII/418/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
19 Radnych.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Radny Marek Paluch – zgłaszał do Straży Miejskiej, aby poza głównymi drogami na
które ustawiają radar, zainteresować się również jadącymi na ul. Wolności, czy radar był
tam ustawiony i jaki był jego efekt.
Adam Reniszak Komendant SM poinformował, że fotoradar był na ul. Wolności dwa
razy, wykonano 1 zdjęcie, 1 mandat. Być może było to spowodowane tym, że samochód
był rozpoznawany a informacja szła w eter.
Przewodniczący pytał czy przy ul. Furgoła, na wysokości rozlewni, gdzie jest
ograniczenie do 40 km/h a samochody pędzą bardzo szybko, był ustawiony radar .
Adam Reniszak Komendant SM poinformował, że fotoradar był również w tym
ustawiany i pewne efekty tego są.
Ad. 9,10
Radny Waldemar Mitura – w związku z informacją o prowadzonych rozmowach z firmą
Vatenffal, pytał czy wnioski które zgłoszono a dot. oświetlania ulicznego są nadal
aktualne.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że zrobiono bardzo duży krok do
przodu, podpisano list intencyjny o przystąpieniu do przedsięwzięcia modernizacji sieci,
w tej chwili firma wyłania wykonawcę inwentaryzacji całej sieci. Z tej inwentaryzacji
wyniknie stan techniczny, może również wyniknąć opinia, że w niektórych miejscach jest
zbyt dużo punktów oświetleniowych. Te wszystkie wnioski które wpłynęły są aktualne
i nie ma sensu ich ponawiać i myśli, że większość tych wniosków uda się ująć.
W zakresie kanalizacji poinformował, że w ubiegłym tygodniu zostały otwarte koperty
ofert na koncepcję kanalizacji i studium finansowe tego przedsięwzięcia. 500 tys. zł.
przeznaczono na wykonanie tego dokumentu, najtańsza oferta była ofertą firmy
z Poznania. Do dziś mogły wpływać protesty, taki wpłynął i jest 10 dni na rozstrzygnięcie
protestu.
Przewodniczący wyraził wielką radość i zadowolenie z faktu, że dzisiaj po trwających
ponad rok pracach była po raz pierwszy możliwość przejechania drogą powiatową.
Podziękował P. Burmistrzowi, że ten termin zastał przyspieszony.
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że dużo mówi się o podpisaniu umowy z Vatenffal
odnośnie oświetlenia, należy wspomnieć, że to gmina zapłaci całą tą inwestycję, tylko
z tych oszczędności na energii będziemy spłacać zaciągnięty kredyt – Vatenffal nic za
darmo nam nie zrobi.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że mieszkańcy bardzo często zgłaszają problemy
związane z oświetleniem ulic, czy będzie reasumpcja tego i wszystkie wcześniejsze
wnioski zostaną uwzględniane, czy należy poprzez rady sołeckie i dzielnicowe przejrzeć
swój teren i zgłaszać osobne wnioski.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że wnioski które wpłynęły wynikają
z potrzeb ale trzeba mierzyć siły na zamiary i nie wszystkie wnioski uda się zrealizować.
Jest to modernizacja oświetlenia a nie nowa inwestycja. To jest wymiana a tam gdzie
przy tej okazji będzie możliwe ustawienie nowych punktów, zostanie to wykonane.
Przewodniczący pytał o rodzaj oświetlenia.
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Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że jest to oświetlenie energooszczędne. Przy tej okazji
zostaną doświetlone te obszary które trzeba, gdyż strumień światła w tym oświetleniu
jest możliwy do regulacji.
Radny Andrzej Jarmundowicz poruszył kwestie dot. oświetlenia, pytał kto jest
właścicielem linii energetycznej.
Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że w 99% właścicielem jest zakład energetyczny.
Radny Andrzej Jarmundowicz stwierdził, że to jest jedna konstrukcja, druga to jest
przejęcie linii energetycznych przez samorząd a zakład energetyczny obciążany jest
kosztami według przedstawianych danych, natomiast konserwacja realizowana jest
przez dowolny podmiot wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Gmina
dla Vatenffala jest klientem pokaźnym i solidnym, bo płaci rachunki. W związku z tym
patrząc perspektywicznie, jest dyrektywa unijna do 2016 r. mówiąca o tym aby obniżać
koszty prądu i wytwarzania energii do 9%, a w dalszym przedziale czasu nawet do 20%.
Czy nie warto się zastanowić przy okazji inwentaryzacji punktów świetlnych, czy
bierzemy pod uwagę to, w nowo powstałych obiektach jest to już prawdopodobnie
robione zgodnie z standardami, ale w obiektach już istniejących, abyśmy potrafili
zaoszczędzić na energii. Wprowadzając tam nowe systemy, oszczędzając tylko 5%
z kwoty na energię, to byłyby pewne efekty. W związku z tym, że właścicielem
i konserwatorem linii energetycznych jest zakład energetyczny, czy po przeprowadzeniu
inwentaryzacji mógłby nastąpić moment, że gmina da pewne warunki dostarczycielowi
energii np. dotyczące ceny.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma możliwości przejęcia sieci.
Radny Andrzej Jarmundowicz stwierdził, że są gminy, które przejęły ten majątek
i robią to.
Burmistrz G i M – koszty inwestycji poniesie gmina, płacąc przez 36 albo 48 miesięcy
rachunki na poziomie roku 2009, po tym czasie rachunki będą o 50% niższe.
Radny Alojzy Waniek poinformował, że na kilkanaście spraw i w celu ich omówienia
chciałby spotkać się z P. Burmistrzem, prosił o wyznaczenie terminu.
Radny Marek Paluch zwrócił uwagę na nowe oznakowanie drogi wojewódzkiej, chodzi
o nazwę „Dębieńsko”
Przewodniczący wyjaśnił, że Dębieńsko jest miejscowością i ustawione oznakowanie
jest prawidłowe.
Radny Grzegorz Płonka poinformował, że rozwiązuje się Ośrodek Szkolenia
Kierowców w Gliwicach, co będzie dużym utrudnieniem dla naszych mieszkańców.
Doszło do paradoksu, gdyż przy otwarciu ośrodka egzaminacyjnego w pobliżu nas
w Rybniku wydłuży się czas oczekiwania na egzamin. Podziękował Z-cy Burmistrza
G. Wolnikowi, który również interweniował w tej kwestii. Nasza gmina leży na
pograniczu między WOSK w Gliwicach a ośrodkiem w Rybniku. W sytuacji kiedy
z dniem 17 lipca br. zlikwiduje się ośrodek w Gliwicach, cały ciężar zostanie
przeniesiony głównie na ośrodek w Rybniku. Będzie uczestniczył w spotkaniu na które
został zaproszony, gdzie będą próbować wymóc na Dyrektorze WOSK aby szukać
alternatywy na powstanie nowego ośrodka, prowadzone są w tym temacie rozmowy
z Prezydentem Gliwic i Marszałkiem Woj. Śląskiego. Obecnie jest sytuacja taka, że jeżeli
kursant zapisze się w styczniu na kurs, po zrobieniu kursu i zaliczeniu egzaminu
teoretycznego, przystąpienie do egzaminu praktycznego nastąpi ok. miesiąca
października, listopada.
Następnie w związku z pojawiającymi się artykułami prasowymi dot. pojawienia się
na naszym terenie pumy, zwrócił się o wyjaśnienia w tym temacie do Naczelnika
Wydziały Zarządzania Kryzysowego.
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że w kwietniu pojawiła się
informacja o zwierzęciu o niezidentyfikowanym gatunku na terenie gminy, stąd zwrócono
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się do mieszkańców z prośbą o niewchodzenie do lasu. W maju ponownie otrzymano
takie zgłoszenia, ale jak do tej pory nikt tych zgłoszeń nie potwierdził.
Przewodniczący RM zwrócił się o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych
o oznakowanie niebezpiecznych zakrętów drogi na odcinku łączącym Dębieńsko
z gminą Ornontowice.
Radny Ryszard Jonderko w związku z brakiem zainteresowania ze strony Starostwa
w sprawie ograniczania niskiej emisji w gminie, wnioskuje aby gmina opracowała
a następnie wdrożyła program ograniczenia niskiej emisji, łącznie z szukaniem środków
zewnętrznych na ten cel.
Burmistrz G i M w związku z tym, iż dobiegają końca zabrania sprawozdawcze
w sołectwach i dzielnicach, prosił aby w roku przyszłym terminy zebrań ustalać na
przestrzeni 2 miesięcy a nie ostatnich 2 tygodni maja.
Przewodniczący RM zapewnił, że w przyszłym roku terminy zebrań będą ustalone
w większej perspektywie czasowej, rozmawiał już w tej sprawie z sołtysami
i przewodniczącymi.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że miałby jeszcze kilkanaście tematów ale został
zaproszony do rozmowy i te problemy tam przedstawi.
Ryszard Bluszcz Sołtys soł. Szczejkowice podziękował Burmistrzowi, radnym za
działania w kwestii objazdu dotyczącego Szczejkowic.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) dr inż. Marek Profaska
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