
    Protokół Nr XXXVIII/09 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 26 czerwca 2009 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach.
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej  radny  Marek  Profaska  dokonał  otwarcia  XXXVIII 
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 Edward Kucharczyk.

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 RM w związku z  wnioskiem Komisji  Prawa,  Porządku Publicznego 
i  Współpracy z  Samorządami  prosił  o  wycofanie z  porządku obrad projektu uchwały 
w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach, w celu uzupełnienia materiałów i informacji na ten temat,
wniosek został przyjęty 18 głosami „za”, 
oraz o wprowadzenie na wniosek Klubu Radnych „ Ruchu Rozwoju Gminy i Autonomii 
Śląska”  do  porządku  obrad  projektu  oświadczenia  w  sprawie  wyrażenia  wyrażenia 
poparcia dla Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP.

Radny Adam Kapias zapytał jakie stanowisko zajmujemy.
Przewodniczący  wyjaśnił,  że  zajmujemy  stanowisko  w  sprawie  śmieci  oraz  nowej 
gospodarki  odpadami.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę na to, że jako Klub prosili o  informację, 
chcieli wcześniej zapoznać się z projektem oświadczenia.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że projekt będzie jeszcze szczegółowo omawiany.
Radny Bernard Strzoda  zaproponował, żeby uzasadnienie do projektu oświadczenia 
było przedstawione przed jego podejmowaniem  i wtedy Rada zdecyduje czy głosować 
za czy przeciw.
Radny Adam Kapias  zwrócił uwagę na kwestie proceduralne, jeżeli takie Stanowisko 
Konwentu  Marszałków  RP  wpłynęło  na  ręce  Przewodniczącego  Rady  to 
Przewodniczący powinien podzielić się tą informacją z wszystkimi klubami.
Przewodniczący wyjaśnił, że wniosek spłynął z posiedzenia Klubu Radnych „RRGiAŚ” 
natomiast projekt  oświadczenia został opracowany wczoraj.

Wniosek  o  wprowadzeniu  projektu  oświadczenia  do  porządku  obrad  został 
przyjęty 16 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”,

Przewodniczący  RM poinformował  również  o  wprowadzeniu  autopoprawek 
w projektach uchwał :
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-  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2010 rok  
   środków stanowiących fundusz sołecki,
-  w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.,

Ad.2

Radnym  został  rozdany  porządek  obrad  w  formie  pisemnej  wraz  z  dokonanymi 
zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 maja 2009 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
oraz zasad jego używania i wykorzystywania,

2) wyrażenia  zgody  na  odpłatne  obciążenie  nieruchomości  gruntowej 
służebnością drogową,

3) wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowych  zabudowanych, 
położonych  w  Czerwionce-Leszczynach,  w  obrębach  Czerwionka  oraz 
Dębieńsko,

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej  niezabudowanej,
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej  niezabudowanej,
6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej
7) 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,  zmienioną  Uchwałą  Nr 
XXXVII/415/09 z dnia 29 maja 2009 r.,

8) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji 
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską,

9) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za  usługi  w  zakresie  usuwania  odpadów  komunalnych  i  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych,,

10) wyrażenia  opinii  do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej 
likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2,

11) określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 %, 
z wyjątkiem piwa,  przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży, 
oraz  pozaustawowych  zasad  usytuowania  i  sprzedaży  tych  napojów  na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

12) wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowe  zawarcie  umów  najmu  na  garaże 
i  dzierżawę  gruntów  pod  garaże  będące  własnością  osób  fizycznych 
usytuowane przy ul. Polnej w Leszczynach,

13) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2010 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki,

14) zmiany uchwały Nr XXVI/264/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  29  sierpnia  2008  r.  dotyczącej  procedury uchwalania  budżetu  oraz 
rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących 
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projektowi budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
15) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2009 rok,
16) oświadczenia  w  sprawie  wyrażenia  poparcia  dla  Stanowiska  Konwentu 

Marszałków Województw RP,

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10.Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.

Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie wniosek, aby nie odczytywać porządku 
obrad. 
Wniosek  o  nieodczytywanie  porządku  obrad  został  przyjęty  jednogłośnie 
18 głosami „za”.

Ad. 3

Protokół  z  sesji  w  dniu  29  maja  2009  r. został  przyjęty  przy  15  głosach  „za” 
i  3 głosach „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  –  tytułem  wyjaśnienia  projektu  oświadczenia  popierającego 
Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP stwierdził, że emocje wzbudza nie 
treść oświadczenia tylko kwestia,  kto  to  zgłasza.  O godz.  14.45 w środę otrzymano 
faksem stanowisko marszałków a o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Klubu Radnych 
„Ruchu  Rozwoju  Gminy  i  Autonomii  Śląska”  na  którym  przedstawił  informację,  ze 
względu na to, że ta gorąca informacja komponuje się w gorącą atmosferę powstałą 
wokół kontroli NIK-u, w związku z gospodarką opadami i licznymi komentarzami na ten 
temat. Natomiast intencja Marszałków komponuje się z potrzebą samorządu, ponieważ 
mówi  o tym, że należałoby wprowadzić poprzez ustawę przepis mówiący o tym, żeby to 
samorząd  decydował  o  śmieciach,  wprowadzając  tzw.  „podatek  śmieciowy”. 
To  stanowisko  jest  szeroko  znane  opinii  samorządowej.  Kary  otrzymują  samorządy 
gminne,  bo  to  one  są  odpowiedzialne  za  realizację  gospodarki  opadami  na  terenie 
gminy.  Natomiast  nie  wiadomo  dlaczego  ustawodawcy  obchodzą  się  jak  z  jeżem, 
z  tematem,  który  można  by było  załatwić  jedną  ustawą.  Samorząd  gminny posiada 
legitymację do tego, aby wprowadzić podatek śmieciowy, ale o tym musi zadecydować 
społeczność lokalna poprzez referendum. Rozliczne referenda,  które odbyły się  przy 
okazji  wyborów  parlamentarnych   wskazują  na  to,  iż  nie  cieszą  się  one  zbytnią 
popularnością wśród obywateli. Chciałby, żeby ta uchwała w dużym stopniu wpłynęła na 
stanowisko  parlamentarzystów  RP,  aby  mocą  ustawy  ten  podatek  śmieciowy 
wprowadzić.
Burmistrz G i M zwrócił uwagę na dosyć nagłośnioną medialnie sprawę jakoby Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny marnie wypadała, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. Poinformował, że w latach 2005-2009 nasza gmina pozyskała z różnych 
funduszy,  także  ze  środków  krajowych,  które  są  funduszami  zewnętrznymi,  kwotę 
54.369.955,86 zł. Problemem gmin, które są na pierwszym miejscu jest to, że te środki 
już wykorzystały, natomiast my te środki będziemy pożytkować. Ranking nie uwzględnia 
takich zadań jak hala sportowa czy targowisko. 
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Podziękował wszystkim radnym, którzy zgodzili się na to, aby przekazać ponad 40.000 
zł. na boisko w Stanowicach. Po 30 czerwca 2009 r. zadanie zostanie odebrane i do 
kasy gminy spłynie 1.800.000 zł. Dzisiaj zostanie przedstawiona informacja dotycząca 
pozyskiwania środków unijnych, na piśmie, to jest to wglądu. 
Jedyna rzecz, która dzisiaj jeszcze nie została udostępniona, a o której mówił to protokół 
z kontroli  przeprowadzonej  przez NIK. Powtórzył  to co uzgodniono na Komisji,  jeżeli 
będą jakieś wnioski to wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla gminy. Śmietniki 
w Leszczynach w roku 2010 będą, teraz tylko pozostaje kwestia edukacji mieszkańców. 
Radny  Alojzy  Waniek –  chciałby  wyrazić  pewien  pogląd  na  temat  możliwości 
spotykania się młodzieży w salkach parafialnych Czuchowa.
Przewodniczący RM zapytał czy to pytanie skierowane jest do Pana Burmistrza.
Radny Alojzy Waniek stwierdził, że byłoby to coś w rodzaju pytań do Pana Burmistrza. 
Pan Burmistrz przedstawił sprawę z możliwości spotykania się młodzieży, z którego jest 
bardzo zadowolony. Radny stwierdził, że ma jednak pogląd inny. Chciałby znać pewne 
perspektywy dalsze Pana Burmistrza w tym temacie.
Burmistrz G i M – pytał jakie dalsze perspektywy chciałby Radny znać?
Radny  Alojzy  Waniek  –  powiedział  że,  serdecznie  należałoby  podziękować,  że 
młodzież może spotykać się w salkach parafialnych parafii Czuchów, co we wszystkich 
innych  parafiach  do  dnia  dzisiejszego  się  czyni,  bez  jakiegokolwiek  zaangażowania 
gminy. Zwrócił Burmistrzowi uwagę, że młodzież ma różne orientacje, również religijne. 
Także inne możliwości różnego charakteru i kalibru. W związku z tym zadał pytanie, czy 
Pan Burmistrz przewiduje uruchomienie filii domu kultury na kształt Dębieńska, Bełku, 
Szczejkowic,  Palowic,  bo  tam  też  parafie  istnieją  i  myśli,  że  tam  też  młodzież  się 
spotyka. Jeżeli Pan Burmistrz nie skorzysta z takiej możliwości to zwróci się do jakiejś 
prasy,  aby  przeprowadziła  ankietę  z  młodzieżą  czuchowską,  -  czy  ta  młodzież  jest 
zadowolona, - czy ta młodzież zasłużyła sobie na filię domu kultury gminy Czerwionka – 
i czy jest zadowolona z tego, że część młodzieży może się spotykać w salce parafialnej 
a pozostała część na drodze?
Burmistrz G i M  stwierdził, że pytanie było okraszone wieloma informacjami, takimi jak 
„młodzież  o  innych  orientacjach”.  To  jest  właśnie  ten  problem,  który  Pan  pogłębia, 
zamiast  jako  radny  rozwiązywać.  Prosił  aby  pamiętać  o  tym,  że  skończyło   się 
funkcjonowanie  pojęcia  „Dom  Parafialny”  a  jest  to  placówka  dla  dzieci  i  młodzieży 
z Czuchowa i  z innych miejscowości  też.  Ksiądz proboszcz z Czuchowa powiedział, 
iż tej placówki nie budował ksiądz, tylko parafianie. Nie wchodzi się do tej placówki przez 
kościół, nie wchodzi się przez bramę parafialną, tylko jest wejście niezależne. Jest ona 
otwarta  dla  wszystkich  „open  Panie  radny”,  czyli   formuła  otwarta.  Natomiast  jeżeli 
znajdzie  się  grupa  młodzieży,  która  będzie  chciała  sobie  stworzyć  miejsce  do 
spożywania napoi procentowych i innych niż napoje chłodzące, to nie jest już to rola 
gminy.
Natomiast jeżeli rzeczywiście pojawi się grupa młodzieży, która stwierdzi, że nie chce 
korzystać  z  tej  placówki,  to  wtedy  nad  tym  problemem  się  pochyli  i  spróbuje  go 
rozwiązać, nie budując barier, nie wykopując rowów, które dzielą społeczeństwo. Radny 
wkomponował się niestety, w to co dzieje w mediach czy na forach internetowych, ale 
jemu taka formuła nie odpowiada i nie będzie się w nią  bawił.
Przewodniczący RM -  zwrócił się do radnego Alojzego Wańka, że to Przewodniczący 
decyduje komu udzielić głosu, a komu nie. Po czym ogłosił przerwę.
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Ad. 5

Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że 
Komisja odbyła posiedzenie  23 czerwca 2009 r.
Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  w  pierwszym  półroczu  br.  zostanie 
przedstawione radnym na sierpniowej sesji. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 
filii Biblioteki Publicznej w Leszczynach. Wyniki tej kontroli są zawarte w suplemencie do 
protokołu,  który   jest  do  wglądu  w  Biurze  Rady.  Zespół  kontrolny  stwierdził,  że 
rzeczywiście stan stolarki okiennej jest fatalny, jednak ze względu na to, że Biblioteka 
nie jest prawnym właścicielem i nie posiada żadnych atrybutów w stosunku do budynku, 
który jest  własnością  gminy a w imieniu  gminy budynkiem zarządza ZGM, aby móc 
przeprowadzić  kontrolę,  konieczne  byłoby  wyposażenie  Komisji  Rewizyjnej 
w  uprawnienia  do  kontroli  ZGM-u  pod  następującym  kątem;  w  jaki  sposób  ZGM 
administruje  i  wykorzystuje  budynki  stanowiące mienie  gminne w których  całość  lub 
część budynku zajmują instytucje publiczne.  Zadanie takie zostanie wprowadzone  do 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok i jeżeli Rada przyjmie plan to na początku 
przyszłego roku przeprowadzimy kontrolę tych wszystkich budynków w których znajdują 
się  instytucje  publiczne  a  którymi  administruje  ZGM.  Biblioteka  w  Leszczynach  nie 
posiada żadnej dokumentacji budynku. 
Członkowie Komisji ustalili  skład zespołu kontrolnego do przeprowadzenia planowanej 
na miesiąc sierpień kontroli w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.
Komisja  wysłuchała  wyjaśnień  pana  Skarbnika  odnośnie  aktualnego  stanu  budżetu 
G i M oraz ewentualnych zagrożeń związanych z nowelizacją budżetu państwa.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.      

2)  Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodniczący 
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji  odbyło się 22 czerwca br. 
Zapoznano się z branżowymi projektami uchwał w szczególności z projektem uchwały 
w sprawie  ustanowienia  znaku graficznego -  logo G i  M oraz  zasad jego używania 
i  wykorzystywania.  Komisja  wyraziła  zadowolenie  z  wybranego  logo  oraz  hasła. 
Wszystkie projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Komisja nie podjęła żadnych wniosków.

3)   Komisja  Zdrowia  i  Sportu  –  Przewodniczący   radny  Arkadiusz Adamczyk 
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 22 czerwca br.  Komisja pozytywnie 
zaopiniowała branżowy projekt uchwały.
Podjęto wniosek aby zwrócić się z zapytaniem do Pana Burmistrza o sytuację Klubu 
Sportowego „23 Górnik Czerwionka”, mianowicie czy Stowarzyszenie będzie mogło od 
przyszłego roku ubiegać się o dotację z budżetu gminy i jak wygląda kwestia zwrotu 
środków, które klub otrzymał 3 lata temu. 
Zapoznano się z propozycją wydatkowania środków na inwestycje i remonty obiektów 
sportowych.

4)  Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, 
że posiedzenie Komisji odbyło się 24 czerwca br. 
Komisja nie miała do zaopiniowania żadnych projektów uchwał, dlatego, też zajęła się 
sprawami bieżącymi.  Komisja pozytywnie odniosła się do zamiaru przekazania przez 
Starostwo budynku placówki opiekuńczo - wychowawczej na rzecz Gminy . W związku 
z tym Komisja podjęła wniosek aby Burmistrz G i  M podjął  działania zmierzające do 
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przejęcia  tego  budynku  od  Starostwa  z  przeznaczeniem  na  placówkę  oświatową. 
Omówiono  także  zły  stan  budynku  filii  Biblioteki  Publicznej  w  Leszczynach.  Podjęto 
następujące  wnioski,  aby  powstały  dokumenty  tegoż  budynku  i  aby  został 
przeprowadzony przegląd stanu technicznego budynku pod względem dopuszczalności 
funkcjonowania tejże placówki.  Komisja podjęła także wniosek aby w budżecie 2010 
roku przeznaczyć środki dotacyjne na odnowę zabytków w Gminie.

5)  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  –  Przewodniczący 
radny Grzegorz Płonka poinformował, iż Komisja odbyła posiedzenie 22 czerwca br.  
Na  posiedzeniu  Komisja  zapoznała  się  z  projektami  uchwał  związanych  branżowo 
z pracami  Komisji.  Wszystkie projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.  Komisja  nie 
podjęła żadnych wniosków. W wolnych zapytaniach i wnioskach:
- poruszono kwestię stanu dróg na terenie Gminy,
- omówiono potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych w sołectwie Stanowice.

6)   Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji 
odbyło się 23 czerwca br.   
Zapoznano się z projektami  uchwał  na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Pozytywnie  zaopiniowano  projekt  w  sprawie  określenia  liczby  punktów   sprzedaży 
napojów alkoholowych  powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia 
poza miejscami sprzedaży, oraz pozaustawowych zasad usytuowania i sprzedaży tych 
napojów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Do pozostałych projektów nie zgłoszono uwag.
Omówiono  skargę  Pani  Sabiny  Szczepanik-Burzyk  złożoną  na  Dyrektora  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. Komisja po dyskusji podjęła wniosek o wycofaniu projektu 
uchwały w tej sprawie z posiedzenia sesji w dniu 26 czerwca br., w celu uzupełnienia 
materiałów i  informacji  na ten temat. Postanowiono również zwrócić się do skarżącej 
o  uzupełnienie  przedłożonych  załączników  do  skargi  o  opinię  Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego w Rybniku na temat stanu technicznego budynku.
Temat  ponownie  zostanie  omówiony  na  kolejnym  posiedzeniu  Komisji  po  przerwie 
wakacyjnej.

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  – Przewodniczący radny Ryszard  Jonderko  poinformował,  że 
Komisja odbyła posiedzenie 23 czerwca br.
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał związane branżowo z pracami komisji.
Zastępca  Burmistrza  G  i  M  przedstawił  informację  dotyczącą  zapisów  protokołu 
pokontrolnego NIK.
Szerszą  dyskusję  wywołała  sprawa  odbioru  odpadów  wielkogabarytowych, 
zaproponowano  aby  przygotować  projekt  sposobu  odbioru  tego  rodzaju  odpadów 
i poddać go pod dyskusję.
Temat  dotyczący  kontroli  NIK  zostanie  ponownie  omówiony  po  otrzymaniu  zaleceń 
pokontrolnych.
Następnie omówiono sprawę likwidacji niskiej emisji i ewentualnego przystąpienia gminy 
do opracowania programu w tym zakresie a następnie przystąpienie do jego realizacji. 
W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy trudno określić wielkość środków potrzebnych 
na realizację programu, którego opracowanie również wymaga zaangażowania pewnych 
kwot, ustalono że wróci się do tematu na etapie tworzenia budżetu na 2010 r.
Jednocześnie  na  posiedzeniu  zwrócono  uwagę  na  możliwość  uzyskania 
niskoprocentowego kredytu na termomodernizację budynku przez osoby indywidualne 
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w Banku Ochrony Środowiska.
W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza G i M na temat 
rozpoczęcia  prac  nad  opracowaniem  koncepcji  kanalizacji  gminy  poinformował,  że 
podpisano umowę na to zadanie z firmą z Poznania, która wygrała przetarg.
Komisja  podjęła  wniosek  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  upamiętnianie  osoby 
Oskara Michalika, przyrodnika pochodzącego z Przegędzy, poprzez umieszczenie na 
głazie który dostarczono w rejon ścieżki edukacyjnej w Przegędzy, tablicy pamiątkowej.
Ustalono, iż na następne posiedzenie Komisji dostarczona zostanie informacja na temat 
podłączeń do kanalizacji sanitarnej, posesji na terenie dzielnicy Leszczyny Stare.

8)   Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz 
poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  24  czerwca  br.   Na  posiedzeniu 
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dotyczą branżowo działalności Komisji, 
które pozytywnie zaopiniowano.

9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący 
radny  Bernard  Strzoda poinformował,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  24  czerwca  br. 
członkowie Klubu zapoznali  się  z materiałami na sesję Rady Miejskiej.  W sprawach 
bieżących omówiono także:

1. sprzedaż  mienia  komunalnego  przez  gminę,  należy  ostrożnie  wyzbywać  się 
mienia ponieważ ceny nieruchomości są niekorzystne,

2. dochody gminy,
3. gospodarkę odpadami w kontekście kontroli NIK a także w kontekście Konwentu 

Marszałków  Województw  RP  oraz  poparcie  tegoż  stanowiska  w  formie 
oświadczenia.  Jeżeli  Rada wyrazi  chęć to uzasadnienie do tego oświadczenia 
zostanie przeczytane przed podejmowaniem uchwały. Chodzi o to aby wszystkie 
instrumenty  w  sprawie  gospodarki  odpadami  zostały  ustawowo  przekazane 
samorządom.

10)  Klub  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  i  Wspólnoty  Samorządowej  – 
Przewodniczący radny Adam Kapias poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 
25 czerwca br. na którym członkowie Klubu zapoznali się z materiałami na dzisiejszą 
sesję  Rady Miejskiej,  które  zostały zaakceptowane.  Odnośnie  projektu  oświadczenia 
w sprawie poparcia  dla Konwentu Stanowiska Marszałków Województw RP, stwierdził 
jeżeli  pismo  w  tej  spraw  zostało  złożone  na  ręce  Burmistrza,  to  chciałby  prosić 
i przypomnieć, że Klub Radnych PiSiWS, też chciałby być informowany. 
Odnośnie protokołu z kontroli NIK-u będą czekać na wyniki tejże kontroli i bez  względu 
na to jakie one będą muszą się do nich ustosunkować dla dobra naszej gminy.
Materiały  służące  „Gazecie  Prawnej”  do  sporządzenia  rankingu  dotyczącego 
pozyskiwania  środków  zewnętrznych  pochodziły  ze  strony  Ministerstwa  Rozwoju 
Regionalnego. Jednak ranking nie uwzględnia wysiłków Gminy na rzecze pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Wszyscy to widzimy, głosujemy na sesjach i widzimy, gdzie te 
środki są pozyskiwane może nie do końca te informacje spływają na bieżąco. Dlatego 
też prośba aby wcześniej informować na jakie zadanie składany jest wniosek. Miejsce 
w rankingu jeszcze o niczym nie świadczy; te wysiłki muszą być.
Odnośnie kontroli Biblioteki wyraził zdziwienie, że Komisja Rewizyjna nie sformułowała 
żadnego wniosku co do stanu Biblioteki, wniosek został złożony na ostatnim posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego przez radnego Jarmundowicza. 
Szkoda, że Komisja nie stwierdziła,  przynajmniej  w jednym zdaniu,  że stan budynku 
zagraża  bezpieczeństwu  ludzi  w  nim  przebywających,  w  związku  z  tym  zwrócił  się 
z prośbą do Pana Burmistrza o zastosowanie środków w postaci  kontroli  Inspektora 
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Nadzoru Budowlanego, czy innych służb do tego powołanych.

Radny Antoni Bluszcz  zwrócił uwagę, że zły stan budynku Biblioteki w Leszczynach 
został zasygnalizowany w suplemencie do protokołu. Na podstawie postanowienia Rady 
Komisja Rewizyjna nie miała żadnych instrumentów prawnych, żeby wejść do ZGM-u 
i zapoznać się z dokumentacją budynku i na tej podstawie wyciągnąć wnioski. Komisja 
będzie się o taką możliwość od Rady ubiegać. Wszyscy powinni być świadomi tego, że 
przez kilka ostatnich lat lokalizowano instytucje publiczne w budynkach, które absolutnie 
się  do  tego nie  nadawały.  Takie  budynki  powinny co  80  lat  podlegać kompleksowej 
ocenie.  Dlatego  wszelkie  instytucje  ulokowane  w  budynkach,  które  nie  spełniają 
odpowiednich badań będą musiały zostać przeniesione. W tej  sytuacji  istnieje pewne 
niebezpieczeństwo, że z jednej strony nas na to nie stać a z drugiej jeżeli okaże się, że 
rzeczywiście  zgodnie z  obwiązującym prawem budowlanym,  te budynki  nie  spełniają 
odpowiednich norm, wtedy działalność znajdujących się w nich instytucji będzie musiała 
zostać  przerwana.  Z  tego względu niesamowicie  pozytywną  sprawą jest  pozyskanie 
środków  na  remont  Biblioteki,  bo  tym  samym  uratujemy  główną  siedzibę  Biblioteki 
a nawet pozwolimy sobie na zagospodarowanie strychu.

Radny Adam Kapias  stwierdził, że jeżeli faktycznie jest tak, że nie ma instrumentów 
prawnych do kontrolowania jednostek organizacyjnych gminy,  co go bardzo dziwi,  to 
należy  zrobić  tak  żeby  były.  Jeżeli  trzeba  będzie  przerywać  działalność  obiektów 
użyteczności  publicznej,  których  stan  zagraża  bezpieczeństwu  mieszkańców  czy 
użytkowników, to trudno, ale tym samym zmniejszy się ryzyko tragedii.

Radny Antoni Bluszcz poinformował, że Komisja Rewizyjna działa ściśle według planu 
kontroli. Wykraczając poza uprawnienia, które nadała Rada, zamiast szanować prawo 
złamano by je.

Burmistrz G i M zwrócił się do Przewodniczącego Klubu - ustawowe uprawnienia ma 
Burmistrz i z nich korzysta. Poinformował, że zdaje sobie sprawę  jakie zagrożenia są 
związane  z  funkcjonowaniem  budynku  Biblioteki  w  Leszczynach,  jako  obiektu 
użyteczności  publicznej.  W  kontekście  zdarzenia,  które  miało  miejsce  na  zebraniu 
w budynku Spółdzielni Karlik, w którym brało udział około 100 osób, gdzie nagle odpadł 
tynk.  W budynku, który na bieżąco jest kontrolowany, remontowany nagle pojawia się 
niebezpieczeństwo,  które  trudno  przewidzieć.  Zwrócił  uwagę  na  to,  że  z  prawnego 
punktu widzenia,  widząc jakie niebezpieczeństwa grożą w budynku, nie przewidywanie 
ich byłoby lekkomyślnością.  Przewiduje, że coś się może stać, ale też uważa żeby tego 
uniknąć, ma tego świadomość, to jest kwestia odpowiedzialności. Emocje towarzyszą 
większości sytuacjom, ale tutaj powinien zadecydować rozum, dlatego prosił o spokojne 
zrozumienie tego tematu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
 
1) Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
2) Burmistrza dotyczące autopoprawek w projektach uchwał dotyczących:

− projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy i miasta na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
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− projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.

Ad. 7

Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podał  pod  głosowanie  wniosek  aby  nie 
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku 
głosować treść uchwały.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”  - głosowało 19 Radnych. 

1)  Do  projektu  uchwały   w  sprawie  ustanowienia  znaku  graficznego  –  logo  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania, uwag nie 
zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXVIII/419/09  w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy 
i  Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i  wykorzystywania została 
podjęta przy głosach 15 „za” i 4 „ wstrzymujących”,

Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

2)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  obciążenie 
nieruchomości gruntowej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/420/09 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  obciążenie 
nieruchomości  gruntowej  służebnością  drogową  została  przyjęta  „jednogłośnie”  – 
głosowało 17 Radnych.  

3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
zabudowanych, położonych w Czerwionce-Leszczynach, w obrębach Czerwionka oraz 
Dębieńsko, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/421/09 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowych  zabudowanych,  położonych  w  Czerwionce-Leszczynach,  w  obrębach 
Czerwionka oraz Dębieńsko, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.  

4)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/422/09 w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej , została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.  

5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVIII/423/09 w  sprawie  wyrażenia  zgody   na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych. 

6)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej 
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zabudowanej.

Radny Marek Paluch - proszono na Komisji aby przed podjęciem uchwały  o zbyciu tej 
nieruchomości, najpierw przekazać ją do Rady Dzielnicy,  celem zaopiniowania.  Takie 
pismo  wpłynęło  do  Rady  Dzielnicy  dopiero  wczoraj  i  nie  było  możliwości 
przeprowadzenia  konsultacji w tej sprawie.
Przewodniczący RM -  zgłosił pod  głosowanie wniosek o wycofaniu projektu uchwały.

Wniosek został przyjęty przy  głosach 14 „ za” i 4 „ wstrzymujących”.

7) 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, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/415/09 z dnia 
29 mają 2009 r., uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVIII/424/09  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,  zmienioną uchwałą 
Nr XXXVII/415/09 z dnia 29 mają 2009 r., została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 
Radnych. 

8)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązania 
w zakresie podjęcia inwestycji  o wartości  przekraczającej  granicę ustaloną corocznie 
przez Radę Miejską, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/425/09 w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
w zakresie podjęcia inwestycji  o wartości  przekraczającej  granicę ustaloną corocznie 
przez Radę Miejską, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych. 

9)  Do projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  usuwania  odpadów  komunalnych 
i opróżniania zbiorników bezodpływowych, uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący  RM zwrócił  uwagę  na  to,  że  kwota,  którą  uchwalamy  jest  kwotą 
maksymalną,  której  przedsiębiorcy  świadczący  usługi  w  zakresie  usuwania  opadów 
komunalnych  na terenie gminy, nie mogą przekroczyć.

Uchwała Nr XXXVIII/426/09  w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat  ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 
i opróżniania zbiorników bezodpływowych,  została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 
18 Radnych. 

10)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta 
Ruda  Śląska  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego  Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXVII/427/09 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, została przyjęta przy głosach 13 „za” i 5 „ wstrzymującymi”. 

11)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów 
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alkoholowych  powyżej  4,5%  z  wyjątkiem  piwa,  przeznaczonych  do  spożycia  poza 
miejscami  sprzedaży,  oraz  pozaustawowych  zasad  usytuowania  i  sprzedaży  tych 
napojów na terenie Gminy i Miasta Czerwiona-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXVII/428/09 w sprawie  określenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych  powyżej  4,5%  z  wyjątkiem  piwa,  przeznaczonych  do  spożycia  poza 
miejscami  sprzedaży,  oraz  pozaustawowych  zasad  usytuowania  i  sprzedaży  tych 
napojów na terenie Gminy i Miasta Czerwiona-Leszczyny, została przyjęta przy głosach 
16 „za” i 2 „ wstrzymujących”. 

12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów 
najmu na garaże i dzierżawę gruntów pod garaże będące własnością osób fizycznych 
usytuowane przy ul. Polnej w Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVIII/429/09 w sprawie  wyrażenia zgody  na bezprzetargowe zawarcie 
umów  najmu  na  garaże  i  dzierżawę  gruntów  pod  garaże  będące  własnością  osób 
fizycznych usytuowane przy ul. Polnej w Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 18 Radnych. 

13)  Do projektu  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  wyodrębnienie  w budżecie 
gminy i miasta na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki , uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVIII/430/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy i  miasta na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych. 

14)  Do projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXVI/264/08 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2008 r. dotyczącej procedury uchwalania 
budżetu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących 
projektowi budżetu Gminy i Miasta Czerwiona-Leszczyny , uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVII/431/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/08 Rady Miejskiej 
w Czerwione-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2008 r. dotyczącej procedury uchwalania 
budżetu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących 
projektowi budżetu Gminy i Miasta Czerwiona-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” 
– głosowało 18 Radnych. 

15)  projekt uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2009 
rok,
Przewodniczący RM zwrócił  się do Skarbnika o przedstawienie zmian w projektach 
uchwał w stosunku do tych, które zostały przedstawione radnym na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów.
Skarbnik  GiM  Zbigniew  Wojtyło  w  stosunku  do  zmian,  które  radni  otrzymali  na 
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów a tych, które otrzymali przed sesją, nastąpiły 
dwie zmiany:

− zwiększenie  środków  o  kwotę  30.000  zł  na  wymianę  pokrycia  dachowego  na 
budynku Przedszkola Nr 6,

− zmiany w zakresie referatu informatyki,  dotyczy one przekwalifikowania wydatków 
bieżących na majątkowe,

Uchwała Nr XXXVIII/432/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 
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2009 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych. 

16) Oświadczenie w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Konwentu Marszałków 
Województw RP,

Przewodniczący  RM  oznajmił,  że  integralną  częścią  projektu  oświadczenia  jest 
Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP oraz uzasadnienie. 
Przewodniczący podał pod głosowanie wniosek aby nie odczytywać uzasadnienia do 
Stanowiska  Konwentu Marszałków RP.

- wniosek został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”,

Oświadczenie  w sprawie wyrażenia poparcia  dla  Stanowiska Konwentu Marszałków 
Województw RP zostało przyjęte 16 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”

Ad. 8 

Informację  o bieżącej  działalności  Straży  Miejskiej przekazano radnym w formie 
pisemnej (zał. do protokołu).
Uwag do treści informacji nie zgłoszono.

Ad.  9,10

Radny  Marek  Paluch podziękował  wszystkim  organizatorom  oraz  uczestnikom 
Festiwalu Muzyki Niemechanicznej „ Around the rock”.
Radny Hubert Piecha podziękował Dyrektorowi ZDiSK za zabudowanie barierek, dzięki 
którym zwiększyło się bezpieczeństwo w okolicach szkoły w Stanowicach. Podziękował 
również w imieniu mieszkańców i  wspólnoty szkolnej  Stanowic za powstanie boiska. 
Zwrócił się o zabudowanie kratek ściekowych na ul. Zwycięstwa w kierunku Leszczyn. 
Zaapelował o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o tymczasowe załatanie 
dziur na odcinku drogi  925 od kościoła w Stanowicach w stronę budowy autostrady. 
Zwrócił się z wnioskiem o ujednolicenie oznakowania ulic i posesji na terenie gminy.
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski oznajmił, że odcinek od ronda w Stanowicach 
w kierunku autostrady jest prowizoryczny, oczywiście będzie odbudowany. Niestety do 
października  będziemy  musieli  się  jeszcze  pomęczyć,  oczywiście  bieżąca  naprawa 
zostanie zasygnalizowana, aby te nierówności uzupełnić. Jeżeli chodzi o oznakowanie 
ulic to zawsze jest ono piękne kiedy jest nowe. Jednak ze względu na to, że ten temat 
już  niejednokrotnie  był  poruszany,  będę  proponował,  żeby w  budżecie  na  2010  rok 
znaleźć środki finansowe na wprowadzenie jednolitego oznakowania gminy. Korzystając 
z  okazji  serdecznie  zapraszam wszystkich  radnych  na otwarcie  obiektu  przy Szkole 
Podstawowej  w  Stanowicach,  będzie  ono  równocześnie  inauguracją  nowego  roku 
szkolnego. 
Radny Antoni Bluszcz  w imieniu wszystkich dzieci, rodziców i dziadków z Czuchowa, 
chciałbym  bardzo  serdecznie  podziękować  za  uruchomienie  placówki  dla  dzieci 
i młodzieży. 
Radny  Bernard  Strzoda  zwrócił  się  udrożnienie  rowów  na  terenie  gminy,  aby  nie 
powtórzyła się sytuacja zalania piwnic, która była skutkiem ostatniej nawałnicy.
Zaprosił wszystkich na organizowany 11 lipca „Turniej Wsi” .
Przewodniczący RM zwrócił się o udrożnienie studzienek kanalizacyjnych przy drogach 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
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Radny Henryk Dyrbuś zwrócił uwagę na zegar znajdujący się na Ratuszu, który chodzi 
jak chce. Trzeba podjąć działania by zegar w końcu wskazywał odpowiednią godzinę.
Burmistrz  G  i  M  Wiesław  Janiszewski  -  chciałby  żeby  temat  ratusza  i  zegara 
rozstrzygnąć  w  sposób  ostateczny,  ponieważ  jest  to  temat  rozlicznych  informacji 
prasowych. Prosił aby pamiętać, że nie tak dawno w ratuszu zawiązała się wspólnota. 
Walka o uregulowanie  stanu prawnego budynku trwała  dwa lata.  Po zawiązaniu  się 
wspólnoty zaczęły się problemy, które nawet zostały wyartykułowane w jednej z gazet, 
gdzie  wspomniano  o  Burmistrzu,  ale  nie  zapytano  Burmistrza  o  informacje  w  tym 
temacie.  Spotkał  się  z  Zarządem Wspólnoty w obecności  Dyrektora ZGM i  ustalono 
harmonogram działań oraz pewne parytety. Ustalono także, że nie do końca musi być 
nadzorcą wspólnoty, ale póki co dzisiaj nim jest. Na tym poziomie iskrzy, ale myśl, że to 
jest  początek działalności  i  to  iskrzenie wcześniej  czy później  ustanie.  Iskrzenie jest 
także na poziomie samego zegara, bo powstaje pytanie kto ma ten zegar konserwować, 
kto ma płacić za energię. Na tym spotkaniu powiedział, że jeżeli jest problem kto ma 
płacić 200-250 zł. za funkcjonowanie zegara i nie stać na to wspólnoty, nie stać na to 
ZGM, to Burmistrz do końca kadencji z własnej kieszeni będzie za to płacił, żeby zegar 
mógł pełnić swoją funkcję.  Został ustalony także harmonogram działań na mocy którego 
jest  porozumienie  pomiędzy  Wspólnotą,  Zakładem  Gospodarki  Mieszkaniowej 
i Burmistrzem, który mówi, że za konserwację będzie płacił ZGM. Obecnie prowadzona 
jest  konserwacja  i  zegar  będzie  czynny,  i  od  kiedy  ruszy  będzie  funkcjonował.  Do 
rozwiązania pozostaje kwestia parkingu przy tym budynku, ponieważ pełni on funkcję 
mieszaną, oprócz tego, że mieszkają w nim ludzie to jeszcze pełni funkcję użyteczności 
publicznej. Mieszkańcy mówią, my mamy prawo do parkowania na parkingu, ale klienci 
też chcą parkować.   
Przewodniczący  RM  zwrócił  uwagę  na  problem  jaki  mają  mieszkańcy  Dębieńska, 
którzy mieszkają  przy hałdach w sąsiedztwie  firmy eksploatującej  czerwony kamień. 
Zapytał czy jest możliwość weryfikacji działalności firmy, która ten kamień eksploatuje, 
ponieważ mieszkańcy mają grube warstwy czerwonego pyłu na domach, podwórkach, 
samochodach. Zwrócił  się o interwencję u przedsiębiorcy aby zgodnie z procedurami 
technologicznymi ta działalność była prowadzona.
Radny Waldemar Mitura zwrócił się do Burmistrza o przeprowadzenie w trybie pilnym 
kontroli  aktualnego stanu filii  Biblioteki  Publicznej  w Leszczynach a w szczególności 
sufitu, który robi się coraz bardziej obwisły. Zagraża to przebywającym tam czytelnikom 
i  młodzieży ze  świetlicy  środowiskowej.  Obawia  się  o  to  żeby nie  doszło  do  jakiejś 
katastrofy, ponieważ każdy dzień zwłoki pogarsza sytuację.
Radny Andrzej Jarmundowicz zapytał o to kiedy odbędzie się kolejna sesja.
Przewodniczący RM odpowiedział, że kolejna sesja odbędzie się 28 sierpnia.

Ad. 11

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział 
i „zamknął” XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Katarzyna Gerzok

Przewodniczący
  Rady Miejskiej

   (-) dr inż. Marek Profaska
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