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

w dniu 28 sierpnia 2009 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXXIX 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 
usprawiedliwili radni Grzegorz Płonka i Albin Szweda. 

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 następujących projektów uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podjęcia 
remontu  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  Radę 
Miejską – wniosek został przyjęty „jednogłośnie”, 15 głosami „za”,

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rybnika – wniosek został 
przyjęty „jednogłośnie”, 15 głosami „za”,

3)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu  najemcy  – wniosek  został  przyjęty  „jednogłośnie”,  15 
głosami „za”,

4)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu  najemcy  – wniosek  został  przyjęty  „jednogłośnie”,  15 
głosami „za”,

5)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu  najemcy  –  wniosek  został  przyjęty  „jednogłośnie”,  15 
głosami „za”,

6)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu  najemcy  – wniosek  został  przyjęty  „jednogłośnie”,  15 
głosami „za”,

Przewodniczący  na wniosek Komisji Zdrowia i Sportu, prosił o dopisanie w projekcie 
uchwały  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju 
sportu  kwalifikowanego  na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  zapisu 
wprowadzającego w § 3  pkt  6.  o  treści:   „6.   Warunkiem otrzymania  dotacji  jest 
również brak zadłużenia lub innych zobowiązań stowarzyszenia wobec gminy.” - 
wniosek został przyjęty 15 głosami „za”.
Przewodniczący poinformował  również  o wprowadzeniu  autopoprawek w projektach 
uchwał :
-  w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.,
-  w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych    
   sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom.
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Zaktualizowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 czerwca 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)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2)    rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
       w Czerwionce-Leszczynach, 
3) rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych 

w Czerwionce-Leszczynach,
4)   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
5) wyrażenia  zgody  na  zastosowanie  bonifikaty  od  ceny  lokali  mieszkalnych 

sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom,
6) określenia  warunków  i  trybu  wspierania  w  tym  finansowego,  rozwoju  sportu 

kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
7)  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku 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, 

8) zmiany  uchwały  Nr  XXXVIII/419/09  z  dnia  26  czerwca  2009  r. 
w  sprawie  ustanowienia  znaku  graficznego  –  logo  Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania,

9)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garaży usytuowanych przy 
ul. Szerokiej 2 w Palowicach,

10) zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  rok 2009,

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

12) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rybnika,
13) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu 

najemcy (SP 3),
14) wyrażenia  zgody na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem dotychczasowemu 

najemcy(G2),
15) wyrażenia  zgody na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem dotychczasowemu 

najemcy(ZS 1),
16) wyrażenia  zgody na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem dotychczasowemu 

najemcy (ZS 3),
17) 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  26  czerwca 2009  r. została  przyjęta  przy  13  głosach  „za”, 
4 „wstrzymujących”. 
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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 szerzej  omówił  sprawę  domu  rodzinkowego  w  Czuchowie. 
Podziękował  Radzie Dzielnicy w Czuchowie za prawie jednomyślność co do decyzji. 
Podziękował  za podjęcie  tematu,  zrozumienie tematu i  rozstrzygnięcie  go w sposób, 
który  przeszedł  najśmielsze  oczekiwania,  z  uwagi  na  to,  że  wcześniej,  szczególnie 
medialne  informacje  nie  do  końca  pokrywały  się  z  rzeczywistą  intencją.  Opinia 
społeczna  w  tematach  które  dot.  ludzi,  będzie  zawsze  podstawą  działania. 
Odpowiedzialność bierze na siebie, ale dobrze jest jeżeli podejmując odpowiedzialność 
czuje  się  przychylność  społeczną.  Prosił  aby  te  relacje  były  obiektywne,  rzetelne 
i  prawdziwe.  Prawda  ma zawsze to  do  siebie,  że  zwycięży z  fałszem.  Jeżeli  temat 
związany z domem rodzinkowym to jest prawda, która dotyczy intencji władz gminy, że 
chcą dzieciom zapewnić godziwy byt, to prawda zwyciężyła z fałszem, że w Czuchowie 
nie chcą domu rodzinkowego. Jest tu Przewodniczący Strzoda, przedstawiciel sołectwa 
Palowice, który dał przykładny początek, jak można nie zniechęcić dzieci do tego aby 
mogły  się  dobrze  czuć.  W  Palowicach  dzisiaj  taki  dom  jest  przykładowym  domem 
rodzinkowym. Nie chciałby przy tej okazji, aby inne miasta pokazywały, że tam można 
a  u  nas  nie.  Tu  jest  przykład  Rybnika  gdzie  nie  ma  większych  dyskusji,  jest  tylko 
społeczna aprobata. Dzisiaj jest intencja, że nie chcemy aby dzieci były w palcówkach 
opiekuńczo-wychowawczych,  bo tam nie  ma określonej  atmosfery.  W związku z tym 
chcemy pomóc, chociaż jest to zadanie Starostwa, ale jesteśmy gminą tego Starostwa. 
Myśli,  że  dyskusje  wokół  zameczku  w  Czuchowie  się  zakończyły.  Dodał,  że 
uporządkowuje się kwestie związane z funkcjami wszystkich obiektów komunalnych.
Łatwo jest zrobić sobie zdjęcie przy lokalu i pokazać, że chce się czegoś. Chciałby aby 
przy tej okazji  ustalić żeby o funkcji, albo zmianie funkcji  mówić w obszarze dyskusji 
przed budżetem. Wyraził  nadzieję,  że temat zameczku w Czuchowie  przestanie  być 
tematem medialnym, ale w dobry tego słowa znaczeniu chciałby aby był  medialnym. 
Chcą  aby  ten  zamek  pełnił  funkcje  mieszkaniowe,  na  spotkaniu  z  Radą  Dzielnicy 
ustalono, że tak powinno być. Doskonale rozumie intencje Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy, że niektórzy mieszkańcy Czuchowa chcieli przeznaczyć ten zameczek na inne 
funkcje, ale za kwotę 10, 50, 100 tys. zł. nic się tam nie zrobi, nic co by mogło  wpłynąć 
na  zmianę  funkcji  zameczku.  W  związku  z  tym  mieszkanie  rodzinkowe  będzie 
wypełniało tę funkcję mieszkaniową a przy okazji  przeprowadzony zostanie kapitalny 
remont tego obiektu. Gmina otrzyma również ze Starostwa budynek po byłej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej,  po byłym Domu Dziecka.  Budynek kompletny,  gotowy do 
wprowadzenia i najprawdopodobniej wprowadzi się tam przedszkole, bo takie są dziś 
potrzeby społeczne. 
Poinformował, że w związku z ograniczenie kursów linii 311 Rybnik -szpital, doszli do 
porozumienia  ze  szpitalem  i  wkrótce  uruchomione  zostaną  dodatkowe  kursy,  które 
pokryją zapotrzebowanie w zakresie tychże.
Zapewnił  o  pełnej  gotowości  placówek  oświatowych do rozpoczęcia  roku szkolnego. 
Poinformował, że w pełnym toku jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
Podziękował sołtysom, przewodniczącym rad i zarządów za wsparcie przy rozstrzyganiu 
konfliktowych sytuacji, które występują przy realizacji inwestycji.
Radny  Bogdan  Knopik  prosił  o  szersze  informacje  w  sprawie  podjętych  przez 
Burmistrza zarządzeń dot. obiegu dokumentów oraz obrony cywilnej.
Burmistrz GiM poinformował, że  kto bywa w Urzędzie dostrzega zmiany, do oceny 
petentów, mieszkańców jest to czy te zmiany idą na lepsze uważa, że tak, taka jest 
istota zmian. W tym momencie Urząd przygotowuje się do rewolucyjnego wydarzenia 
w gminie tj. e-administracja, przekazane zostanie wyposażenie. Chodzi też o to aby była 
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jedna baza danych. To jest pierwszy krok w kierunku tego aby w przyszłym roku można 
było przeprowadzić certyfikację ISO.
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO wyjaśnił, że zarządzenie dot. obrony cywilnej 
ma na celu znormalizowanie stanu obrony na terenie gminy, nastąpił podział ZGKiM i to 
należało uwzględnić, była jedna drużyna teraz są dwie, są tam również wytyczne dla 
zakładów zewnętrznych.
Przewodniczący  Rady zgłosił  pytanie  dot.  rekultywacji  terenów  pocegielnianych 
w Czerwionce, na jakim jest etapie i jaki będzie dalszy tok.
Andrzej Rudner Z-ca Burmistrza G i M poinformował, że rekultywacja jest na etapie 
rekultywacji  właściwej,  zdecydowana  większość  terenu  jest  pokryta  nawierzchnią 
biologiczną tj.  humusem a następnie zostanie  nasadzona roślinność niska i  wysoka. 
Właściciel terenu ma trudności z pozyskaniem materiału do rekultywacji właściwiej. Jest 
z jednej strony nadwyżka tego materiału w związku z budową autostrady ale z drugiej 
strony  właściciel  tłumaczy,  że  nie  ma  za  co  tego  materiału  kupić.  Ze  swej  strony 
podejmują  działania  w  celu  przymuszenia  właściciela  aby  do  końca  roku  zakończył 
rekultywację, co tydzień pracownicy Wydziału Ekologii prowadzą kontrole w terenie.
Radny  Andrzej  Jarmundowicz prosił  o  wyjaśnienia  czy  na  realizację  zadania 
e-administracja tj. 300 tys. zł., to jest kwota z zewnątrz.
Burmistrz  G  i  M wyjaśnił,  że  to  jest  zadanie  realizowane  w  obszarze  Subregionu 
Zachodniego, w obszarze pozakonkursowym, dla Powiatu Rybnickiego, gdzie wszystkie 
jednostki Powiatu wchodzą w skład zadania. Ta kwota, to jest kwota przypadająca na 
naszą gminę.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza dodał,  że liderem zadania jest  Powiat,  realizacja 
zadania nastąpi w IV kwartale  i do końca półrocza 2010 r.
Radny Alojzy Waniek zwrócił się o zajęcie się Komisji Ochrony Środowiska, tematem 
terenu po byłym wysypisku komunalnym w Czerwionce.  

Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1)  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz  poinformował,  że 
Komisja  odbyła  posiedzenie  25  sierpnia  br.  Zapoznano  się z  projektem  protokołu 
pokontrolnego z kontroli  w Wydz. ZKO a następnie przyjęto treść protokołu. Przyjęto 
wnioski pokontrolne. Wyznaczono skład zespołu kontrolnego do kontroli w Przedszkolu 
Nr 3.  
Podjęto następujące wnioski pokontrolne:

1. Rozważyć  możliwość  zwiększenia  stawek  za  udział  w  akcjach  w  związku 
z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków w rozdziale 75412  §3030.

Radny Adam Kapias zwrócił uwagę, że podjęcie tego wniosku jest przedwczesne.
Wniosek przyjęto 13 głosami „za”, 6 „wstrzymującymi”.

2. Podjąć  działania  zmierzające  do  jednoznacznego  uregulowania  zasad 
przyznawania  i  odpłatności  za  korzystanie  z  mieszkań  znajdujących  się 
w budynkach OSP. 

Radny  Andrzej  Jarmundowicz  zwrócił  uwagę,  że  w  budynkach  tych  mieszkają 
gospodarze.
Radny  Antoni  Bluszcz wyjaśnił,  że  są  różne  uregulowania  tych  kwestii,  chcą 
jednoznacznie to uregulować i ujednolicić.
Radny Adam Kapias pytał  czy w związku z tym w budynkach będących własnością 
gminy, są różne stawki.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że problem jest tak długi jak funkcjonowanie Straży a mamy 
100 – lecie, ten zacny wiek wskazuje, że mają określone prawa. Ale prawa tam gdzie 
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powinny być, natomiast regulacja prawna powinna być jednakowa, czytelna. Tam gdzie 
jest  niezbędne  aby  mieszkanie  było,  jest  tam  osoba  która  pełni  funkcję  związaną 
z  opieką,  konserwacją,  to  osoba  ta  ponosi  koszty  związane  z  utrzymaniem  tego 
pomieszczenia bez czynszu. Te kwestie które chcą uregulować są jeszcze szersze – 
poza  strażami,  dziś  nie  ma  innych  lokali  komunalnych,  udało  się  sprawy  domów 
nauczyciela już uregulować, przeszły one pod gospodarkę mieszkaniową i sprawa jest 
czytelna. Mieszkanie które jest w straży i które jest niezbędne aby straż funkcjonowała, 
musi być jednakowe dla wszystkich.
Wniosek przyjęto 18 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.

3. Zapewnić  możliwość  działania  służbom  realizującym  zadania  wymienione 
w  Planie  Reagowania  G  i  M  w  warunkach  długotrwałego  braku  zasilania 
w energię elektryczną.

Wniosek przyjęto „jednogłośnie” 19 głosami.
 
2)  Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodniczący 
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji  odbyło się 24 sierpnia br. 
Zapoznano  się  z  branżowymi  projektami  uchwał  do  których  nie  zgłoszono  uwag. 
Przedstawiono informację na temat startu kampanii promocji inwestycyjnej gminy oraz 
informację na temat aktualnego stanu prac nad studium uwarunkowań.

3)   Komisja  Zdrowia  i  Sportu  –  Przewodniczący   radny  Arkadiusz Adamczyk 
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 24 sierpnia br. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała  branżowy  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu 
wspierania  w  tym  finansowego,  rozwoju  sportu  kwalifikowanego  na  terenie  Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny.  Podjęto  również  wniosek  aby  podjąć  rozmowy  ze 
Starostwem  Powiatowym  w  Rybniku  w  celu  uruchomienia  centrum  interwencji 
kryzysowej.

4)  Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, 
że posiedzenie Komisji w dniu 26 sierpnia z uwagi na brak quorum nie odbyło się. 

5) Komisja Gospodarki Komunalnej i  Ładu Przestrzennego  - posiedzenie Komisji 
z uwagi na brak quorum nie odbyło się.  
 
6)   Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła dwa 
posiedzenia,  10  sierpnia  omówiono wyniki  konsultacji  społecznych  w  sprawie  zmian 
w statutach jednostek pomocniczych gminy. 
Przegłosowano zaproponowane przez mieszkańców zmiany. Ustalono, że przyjęte przez 
Komisję zmiany zostaną ujęte w projektach statutów. W związku z tym, iż konsultacje 
w  sołectwie  Palowice  dopiero  się  odbędą,  temat  stanie  na  sesji  wrześniowej  lub 
październikowej, po otrzymaniu informacji o wynikach konsultacji w Palowicach. 
25  sierpnia  omówiono skargi:  Pani  Sabiny Szczepanik-Burzyk  na  Dyrektora  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, którą uznano za bezzasadną, Pani Anieli Tomaszewskiej na 
Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych, którą Komisja uznała za zasadną oraz 
Pana  Grzegorza  Wójkowskiego  na  Burmistrza  Gminy  i  Miasta,  którą  uznano  za 
bezzasadną.
Stosowne  opinie   Komisji  do  w/w  skarg  zostaną  przedstawione  w  dalszym  ciągu 
porządku obrad przed podjęciem uchwał w tych sprawach.
Zapoznano się z projektami  uchwał  na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, do których nie 
zgłoszono uwag. W sprawach bieżących zwrócono się o przekazanie radnym kserokopii 
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zaleceń  pokontrolnych  NIK  dot.  przeprowadzonej  w  gminie  kontroli  w  zakresie 
gospodarki  odpadami.  Wskazywano  również  uwagę  na  potrzebę  zabezpieczenia 
w budżecie 2010 r. środków na oznakowanie dróg.       
 
7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  – Przewodniczący radny Ryszard  Jonderko  poinformował,  że 
Komisja  odbyła  posiedzenie  25  sierpnia  br.  Na  posiedzeniu  członkowie  Komisji 
zapoznali się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję. 
Pozytywnie zaopiniowano projekty w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej,  zmiany  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  przychodów 
i  wydatków Gminnego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok 
2009,  wyrażenia  zgody  na  zastosowanie  bonifikaty  od  ceny  lokali  mieszkalnych 
sprzedawanych  w drodze  bezprzetargowej  ich  najemcom.  Do pozostałych  projektów 
uchwał uwag nie zgłoszono. 
Prezes  PWiK  przedstawił  informację  na  temat  podłączeń  do  kanalizacji  sanitarnej 
mieszkańców  dzielnicy  Leszczyny  Stare.  Kontrole  pod  kątem  przyłączeń  zostaną 
przeprowadzone na jesień. Szerszą dyskusję wywołała sprawa przyłączeń do kanalizacji 
sanitarnej  mieszkańców  posiadających  zbiorniki  bezodpływowe.  Osoby  posiadające 
zbiorniki bezodpływowe powinny je opróżniać  w zależności od zużycia wody jednak nie 
rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku.  W  świetle  obowiązujących  przepisów  każdy  kto  ma 
możliwość  podłączenia  się  do  kanalizacji  powinien  to  zrobić,  chyba,  że  posiada 
przydomową oczyszczalnię ścieków. 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z znajdujących się na terenie gminy „dzikich” 
wysypisk. Większość wysypisk zostanie uprzątnięta  do końca sierpnia br.
Komisja zapoznała się  także ze sposobem odbioru odpadów wielogabarytowych na 
terenie  gminy.  Każdy  mieszkaniec  gminy  ma  możliwość  oddania  odpadów 
wielogabarytowych za darmo. Warto zastanowić się, aby na terenie każdej dzielnicy czy 
sołectwa  utworzyć  punkt  odbioru  odpadów  i  w  wyznaczonych  dniach  organizować 
zbiórki.  W sprawach bieżących Komisja omówiła  problem wykaszania nieużytków na 
terenie gminy. 
Komisja  podjęła  wniosek  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  promowanie  gminy 
poprzez wydanie folderu dotyczącego m. in. „ Dróżki Kopruszka”.
Ustalono, iż na następne posiedzenie Komisji dostarczona zostanie informacja na temat 
zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących przeprowadzonej w gminie kontroli w zakresie 
gospodarki  odpadami a  także  sprawozdanie  z  konkursów  ekologicznych 
przeprowadzonych  w szkołach w roku bieżącym.

8)   Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz 
poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  26  sierpnia  br.   Na  posiedzeniu 
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, które 
pozytywnie zaopiniowano. Zapoznano się również z informacją o działalności Komisji 
w I półroczu 2009 r. 
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił się do Przewodniczącego z pytaniem czy może 
przedstawić treść sprawozdania z działalności Komisji w I półroczu 2009 r.
Przewodniczący Rady prosił Radcę Prawnego o opinię w tej sprawie.
Aleksander  Żukowski  Radca  Prawny stwierdził,  że  jeżeli  sprawozdanie  było 
przedmiotem obrad Komisji to jak najbardziej można je przedstawić.
Radny  Andrzej  Jarmundowicz  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów 
przedstawił informację o działalności Komisji w I półroczu 2009 r. 
Radny Alojzy Waniek pytał  skąd zmiany w projekcie uchwały w sprawie bonifikat  – 
pytał czy Komisji Budżetu omawiała te zmiany.
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Burmistrz G i M wyjaśnił, że te zmiany wynikają z faktu tzw. kaucji. Istotą wprowadzenia 
tej uchwały jest fakt podjęcia uchwały ustalającej bonifikaty 85% na sprzedaż mieszkań. 
Mieszkań za które wcześniej lokator wpłacał kaucję. Mieszkaniec kupował mieszkanie 
za 85% bonifikatą. Mieszkanie które na rynku kosztowało np. 100 tys. zł., kupował za 
15 tys.  zł.,  czyli  otrzymał olbrzymią bonifikatę.  Ale okazuje się,  że teraz mieszkaniec 
przypomniał  sobie  o  tym,  że  wpłacał  kiedyś  kaucję,  ta  kaucja  była  symboliczna ale 
niestety  podlegała  waloryzacji.  Ta  waloryzacja  kaucji  spowodował,  że  niektóre  są 
w wysokości 5,6,7 tys. zł. Czyli mieszkaniec oprócz tego, że dostał mieszkanie za 15% 
wartości, otrzyma jeszcze 5 tys. zł. na umeblowanie jednego pokoju.  Ze względu na to, 
że  procedura  występowania  o  kaucję  narasta,  postanowiono  wprowadzić  zapis 
w uchwale, że nie 85% tylko 75% bonifikaty tylko dlatego, żeby w tej bonifikacie także 
była  wysokość kaucji.  Poprawka na dzisiejszej  sesji  stąd,  że okazało się  iż  niektóre 
mieszkania nie miały kaucji, dlaczego mamy więc karać tych którzy z natury rzecz nie 
wystąpią  o  zwrot  kaucji,  stąd  dla  tych  pozostawia  się  bonifikatę  na  poziomie  85%, 
natomiast dla tych wszystkich którzy kaucję mają bonifikata jest niższa.
Radny  Alojzy  Waniek pytał  o  jakiej  kaucji  jest  mowa;  zrewaloryzowanej,  czy  nie. 
Stwierdził, że Burmistrz z góry zakłada, że mieszkańcy wystąpią o zwrot kaucji.
Burmistrz  G i  M  stwierdził,  że  nie  może dziś  założyć  inaczej.  Jest  dziś  zdołowany 
faktem, że mieszkaniec wpadł na taki pomysł aby tą zrewaloryzowaną kaucję od gminy 
pobierać, tym bardziej że dostał już jeden prezent. Nie można czekać dłużej i proponuje 
się takie rozwiązanie. Z punktu widzenia społecznego, jest ono być może dyskusyjne ale 
z punktu widzenia wnioskodawcy nie podlega dyskusji. Prosił aby dla dobra finansów 
gminy, taką uchwałę podjąć.
Radny Andrzej Jarmundowicz stwierdził, że jest podstawa prawna która pozwala na to 
aby mieszkaniec mógł rościć sobie takie pretensje. Od pewnego czasu różne kancelarie 
prawne ogłaszały na osiedlu, że mogą w tym pomóc. Jeżeli ktoś wpłacił kiedyś 20 tys. zł. 
kaucji, to po rewaloryzacji otrzyma 2 zł. Gdyby doszła lawina, że większość mieszańców 
wchodzi na drogę sądową i w większości wygrywa te sprawy, to doszłoby do pewnego 
deficytu w budżecie gminy.
Burmistrz dodał,  że  są  kancelarie  prawne,  które  oferują  usługi  dla  mieszkańców 
mówiąc, że biorą temat do rozstrzygnięcia. W przypadku gdy uda się wyegzekwować 
kaucję to mieszkaniec daje 10-15% uzyskanej kwoty za usługę. Wiedzą o tym stąd takie 
stanowisko a wnioski codziennie są składane. 

9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący 
radny  Bernard  Strzoda poinformował,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  26  sierpnia  br. 
członkowie Klubu zapoznali się  z: materiałami na sesję Rady Miejskiej, informacją nt. 
realizacji studium uwarunkowań, informacja nt. wpływu kryzysu na sytuację w gminie.

9)  Klub  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  i  Wspólnoty  Samorządowej 
Przewodniczący radny Adam Kapias  poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 
25 sierpnia br. na którym członkowie Klubu zapoznali się z materiałami na dzisiejszą 
sesję Rady Miejskiej.
Radny Adam Kapias  zwrócił się do Przewodniczącego Rady aby nie pytał prawnika, 
czy Przewodniczący najważniejszej  komisji  w mieście  może przedstawiać  informacje 
z  prac  tej  komisji,  bo  jest  to  ważne  sprawozdanie.  To  nie  jest  pierwsze  tego  typu 
zachowanie Pana Przewodniczącego Rady. Nie wie czy to jest celowe skracanie, czy 
nie, ale to należy się każdemu przewodniczącemu.
Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  miał 
wybór.
Radny  Adam  Kapias dodał,  że  raczej  Rady  należało  się  zapytać  a  nie  prawnika. 
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Następnie odniósł się do wypowiedzi Burmistrza dot. zamku w Czuchowie, myśli że to 
przypadkowe  skojarzenie  o  radnym  na  tle  zameczku  nie  dotyczyło  radnego  z  ich 
ugrupowania i artykułu z tym związanego o którym była mowa na niektórych komisjach.
Jest wolność słowa i wszyscy dla prawdy mogą wypowiadać się według tego co czują, 
według własnych opinii i opinii które otrzymują od mieszkańców.
Burmistrz G i M stwierdził, że od dłuższego czasu nie ma przypadkowych wypowiedzi 
i wystąpień. Zgodzi się z tym, że to Rada decyduje, Rada ma prawo. Przeraziło go to, że 
przy sprawozdaniu Komisji  Działalności Gospodarczej, Promocji i  Rozwoju kiedy była 
mowa o promocji i że być może ściągną tu tłumy inwestorów, to na twarzach niektórych 
pojawił się uśmiech. Wszyscy mają prawo do uśmiechu, ale w tym momencie prosił aby 
dostrzegając jednego spróbować również dostrzec drugiego. Jako Burmistrz tej gminy 
o to  prosi  wszystkich tych którzy mu sprzyjają i  tych którzy nie sprzyjają  w różnych 
formach, nawet tych najgorszy. Ale taka jest rola Burmistrza i tą rolę na siebie wziął. 
To co się dziś robi, nie robi się tylko i wyłącznie dla siebie. W tej gminie naprawdę czas 
się nie zatrzymał w miejscu, jeżeli ktoś nie dostrzega zmian, to trudno. Wcześniej, czy 
później te zmiany zostaną dostrzeżone, ale jesteśmy odpowiedzialni za to aby te zmiany 
były, aby w tej gminie było lepiej, aby wszyscy tę gminę promowali w dobrym tego słowa 
znaczeniu. Nie obraża się jeżeli ktoś w gazecie, czy internecie zrobi sobie zdjęcie przy 
śmietniku, dookoła którego są śmieci, bo to świadczy również o tym, że mieszkańców 
trzeba edukować, edukujemy razem, wszyscy. Zgadza się z Przewodniczącym Klubu, że 
Pan Andrzej miał prawo do tego aby złożyć sprawozdanie, ale chciałby jednej rzeczy 
uniknąć,  nie  ma  komisji  ważniejszych,  czy  mniej  ważnych.  Wszystkie  komisji  są 
jednakowo ważne, natomiast to co jest związane z finansami to jest jeszcze kwestia 
odpowiedzialności i o tą odpowiedzialność zaapelował.
Następnie poinformował, że od 1 lipca w Urzędzie Gminy i Miasta pracuje Pani Hanna 
Piórecka-Nowak,  doradca Burmistrza  ds.  medialnych  –  funkcja  rzecznika  prasowego 
Urzędu. To zatrudnienie jest w dwojaki sposób ważne, po pierwsze dlatego, że z Urzędu 
musi  iść  rzetelna  informacja  a  po  drugie  wie,  że   takowa będzie,  ponieważ  jest  to 
absolwentka Zespołu Szkół, Liceum w Czerwionce, jedna z najlepszych uczennic, która 
mogła uczyć się w innych szkołach a uczyła się tutaj w Czerwionce. Zdobyła godziwe 
wykształcenie i  za to, że chciała pracować tutaj w Urzędzie, bardzo serdecznie dziękuje 
ale jednocześnie zachęcał do dalszego rozwoju i promocji gminy. Zachęca wszystkich 
radnych i pracowników Urzędu do kontaktów.
Radny  Ryszard  Jonderko nawiązał  do  wypowiedzi  Przewodniczącego  Komisji 
Działalności Gospodarczej i Burmistrza – chciano by aby inwestorzy drzwiami i oknami 
wchodzili i inwestowali w naszej gminie. Chciałby aby fotografie w gazetach były innego 
typu – nowo otwarta sala, boisko itp., to pokazać i powiedzieć, że to jest nasza gmina. 
Nie wie czemu ma służyć przykład z lokalnej gazety, żeby pokazywać tylko minusy, nie 
ma  miejscowości  w  Polsce  gdzie  nie  byłoby  minusów.  Uważa,  że  mówienie 
i  pokazywanie  samych  minusów w naszej  gminie  jest  nie  na  miejscu.  Nie  wie  czy 
inwestorzy oglądając takie materiały w gazetach nie zastanowią się i dają sobie spokój 
z naszą gminą. 

Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
 
     1) pisma Burmistrza Gminy i Miasta informujące o wprowadzeniu autopoprawek 
         w projektach uchwał: 
− w sprawie  wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny lokali
− mieszkalnych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich 
najemcom, 
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− w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.,
    2)  pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  
          dodatkowych projektów uchwał,
    3)  prośba Pani Sabiny Szczepanik-Burzyk dot. podmiotowej skargi omawianej na  
         Komisji Prawa. W prośbie Pani Szczepanik-Burzyk podtrzymuje swoje stanowisko, 
         odczytał końcową sentencję: „W nadesłanej skardze nie chodzi o karanie   
         kogokolwiek ale o wykonanie usterek i braków i zmuszenie wykonawcy do   
         usunięcia ich w ramach gwarancji czego w ciągu 14 m-cy Zarządca nie 
         przeprowadził.” 
         Następnie zapytał radnych czy odczytywać w całości treść pisma. Radni nie   
         wyrazili takiej woli. Z treścią wszystkich pism można zapoznać się w Biurze Rady.

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, gdyż Radni otrzymali projekty uchwał przed sesją i pracowali 
nad nimi na Komisjach branżowych.

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”  - głosowało 19 Radnych. 

1) Radny  Henryk  Dyrbuś Przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i  Współpracy  z  Samorządami  przedstawił  opinię  Komisji  w  sprawie  skargi  Pana 
Grzegorza Wójkowskiego złożonej na Burmistrza Gminy  Miasta. 

Radny Krzysztof Rak  stwierdził,  że najpierw należało żądać opłaty a dopiero potem 
wydać wnioskowane dokumenty.
Aleksander Żukowski Radca Prawny poinformował, że jest regulamin wprowadzony 
zarządzeniem  Burmistrza,  zmieniony  w  maju  tego  roku,  który  określa  odpłatność 
w  sytuacji  kiedy  wnioskodawca  domaga  się  udostępnienia  informacji  publicznej  nie 
wprost przez wgląd do protokołu lub na stronie internetowej  ale poprzez przeniesienie 
informacji na jakiś nośnik informacji tj. płyta, kserokopia, wtedy jest możliwość i potrzeba 
określenia  tych  dodatkowych  kosztów  i  to  zostało  przez  Burmistrza  określone. 
Pan Wójkowski stoi na stanowisku, że stawki wynikające z tego zarządzenia m. in. 30 gr 
za stronę kserokopii A4, są stawkami nieodpowiadającymi rzeczywistym kosztom, które 
gmina  poniosła.  Skarga  m.  in.  zmierza  w  tym  kierunku  aby wykazać,  że  Burmistrz 
Czerwionki-Leszczyn uczynił sobie z tych stawek dodatkowe źródło dochodu. Tak nie 
jest, gdyż jak sprawdzono stawki na lokalnym rynku  i kształtują się na poziomie od 29 gr 
do ponad 40 gr za stronę czarno-białego ksero A4. G. Wójkowski podnosił, że na terenie 
Katowic ta stawka jest zdecydowanie niższa, być może tak jest a wynika to z większej 
konkurencji na terenie większego miasta. Nie jest tak jak skarżący pisze w tytule skargi 
tj. pobieranie nadmiernej opłaty i ograniczanie dostępu do informacji publicznej. Nie ma 
mowy o nadmiernych opłatach w sytuacji  kiedy zarządzenie  Burmistrza  kształtuje  te 
stawki adekwatnie do poziomu stawek funkcjonujących  na lokalnym rynku. Jeżeli zaś 
chodzi  o  ograniczenie  dostępu  do  informacji,  to  jest  to  zarzut  całkowicie  chybiony 
z  uwagi  na  to,  że  Burmistrz  przesłał  Panu  Wójkowskiemu  na  jego  adres  miejsca 
zamieszkania do Katowic pakiet skserowanych protokołów Komisji Rewizyjnej za 2008 
r., tak jak sobie tego życzył, nie oczekując  uprzedniego wniesienia opłaty, której do dnia 
dzisiejszego nie ma. Jeżeli chodzi o regulacje prawną to art. 7 ustawy o udostępnianiu 
informacji publicznej stoi na stanowisku, że to udostępnienie ma być bezpłatne i tak jest, 
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z zastrzeżeniem art.  15 ust.  2,  który przewiduje pobranie kosztów od wnioskodawcy 
w sytuacji, kiedy podmiot udostępniający musi ponieść dodatkowe koszty. Dodatkowym 
kosztem dla gminy jest to, że musiała pokryć koszty wykonania ksera i koszt przesłania 
przesyłki  pocztowej  tj.  ok 13 zł,  które do dnia dzisiejszego Pan Wójkowski  nie uiścił 
mimo że od kilku miesięcy jest w posiadaniu informacji na których mu zależało.

Uchwała Nr XXXIX/433/09 w sprawie  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny – została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 19 Radnych.  
Rada uznała skargę za bezzasadną.

2)  Radny  Henryk  Dyrbuś Przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i Współpracy z Samorządami przedstawił opinię Komisji w sprawie skargi Pani Sabiny 
Szczepanik-Burzyk  złożonej  na  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach.
Radny Ryszard Jonderko dodał, że chodzi o to iż Wspólnota Mieszkaniowa chce aby 
ZGM za darmo wykonał pewne pracy remontowe w ramach remontu gwarancyjnego. 
Nie ma możliwości aby gmina remontowała mieszkania, tak jak Wspólnota chce. Jeżeli 
chcą aby było coś wykonane muszą przedłożyć decyzję i zapewnienie zapłaty.

Uchwała  Nr  XXXIX/434/09 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  Sabiny  Szczepanik-
Burzyk  złożonej  na  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-
Leszczynach została przyjęta  17 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.  
Rada uznała skargę za bezzasadną.

3)  Radny  Henryk  Dyrbuś Przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i Współpracy z Samorządami przedstawił  opinię Komisji  w sprawie skargi  Pani Anieli 
Tomaszewskiej  złożonej  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych 
w Czerwionce-Leszczynach .

Uchwała  Nr XXXIX/435/09 w sprawie  skargi  Pani  Anieli  Tomaszewskiej  złożonej  na 
Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach .
 została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.  
Rada uznała skargę za zasadną.

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

Uchwała  Nr  XXXIX/436/09 w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.  

5)  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 XXXIX/437/09 w sprawie  wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od 
ceny lokali  mieszkalnych  sprzedawanych  w drodze bezprzetargowej   ich  najemcom, 
została przyjęta 16 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.  

6)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  wspierania  w  tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXXIX/438/09 w sprawie  określenia warunków i  trybu wspierania w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 

7) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 
r. 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, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXIX/439/09  zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 
2009 r. 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,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało  19 
Radnych. 

8)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały   Nr  XXXVIIII/419/09  z  dnia 
26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  oraz  zasad  jego  używania  i  wykorzystywania,  uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXIX/440/09 w  sprawie  zmiany  uchwały   Nr  XXXVIIII/419/09  z  dnia 
26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania,  została przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 

9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości, 
uwag nie zgłoszono.
 
Uchwała  Nr  XXXIX/441/09  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem 
nieruchomości, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 

10) 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 XXXIX/442/09 zmieniająca uchwałę w sprawie  zatwierdzenia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009., 
została przyjęta  „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.  

11)  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Miasta  Rybnik 
przedstawił Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydz. ZKO.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXIX/443/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rybnik, 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 

12)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązania 
w  zakresie  podjęcia  remontu  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie 
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przez Radę Miejską przedstawił Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK. 
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXIX/444/09 w sprawie  wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania 
w  zakresie  podjęcia  remontu  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie 
przez Radę Miejską, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych. 

13)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3)  przedstawiła  Iwona Flaszok Naczelnik 
Wydz. Edukacji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXIX/445/09  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w najem dotychczasowemu najemcy,  została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 19 Radnych. 

14)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości 
w  najem  dotychczasowemu  najemcy  (G  2)  przedstawiła  Iwona  Flaszok  Naczelnik 
Wydz. Edukacji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXIX/446/09  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w najem dotychczasowemu najemcy,  została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 19 Radnych. 

15)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy (ZS 1)  przedstawiła  Iwona Flaszok  Naczelnik 
Wydz. Edukacji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXIX/447/09  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w najem dotychczasowemu najemcy,  została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 19 Radnych. 

16)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy (ZS 3)  przedstawiła  Iwona Flaszok  Naczelnik 
Wydz. Edukacji.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XXXIX/448/09  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części 
nieruchomości  w najem dotychczasowemu najemcy,  została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 19 Radnych. 

17)   Do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, uwag nie zgłoszono. 

Uchwała  Nr  XXXIX/449/09 w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 
19 Radnych.  
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Ad. 8 
Informację  o bieżącej  działalności  Straży  Miejskiej przekazano radnym w formie 
pisemnej (zał. do protokołu).

Ad.  9,10
Radna Stefania Szyp poinformowała, że problem który zgłaszała został rozwiązany, na 
ul.  Waryńskiego w Czuchowie położono ok.  5200 m2 mikrodywanika.  W najbliższym 
czasie  podniesione  zostaną  również  studzienki  do  poziomu  tego  mikrodywanika. 
W imieniu mieszkańców Czuchowa, ul. Waryńskiego  serdecznie za to podziękowała.
Radny Marek Paluch poruszył sprawę monitoringu w gminie – temat wraca z uwagi na 
nasilanie się zjawisk chuligańskich w dzielnicy Czerwionka i Leszczyny. W rejonie parku, 
głównego ronda, zdewastowano słupy oświetleniowe, są niszczone nowe ławki. Pytał 
czy  wracamy do tego tematu  w ramach projektu internetu szerokopasmowego, swego 
czasu  było  spotkanie  z  firmą  zainteresowaną  realizacją.  Myśli,  że  warto  się  tym 
zainteresować  i  ruszyć  temat  w  najbliższym  czasie,  na  etapie  rozmów  o  budżecie 
2010 r.
Burmistrz  G  i  M   wyjaśnił,  że  firmy  działające  na  terenie  gminy  technicznie 
są przygotowane aby taki monitoring wprowadzić. Podchodzą do tego bardzo poważnie 
i kompleksowo. W związku z tym należałoby wprowadzić do budżetu 2010 r. środki które 
pozwolą  na  realizację  tego  tematu.  Na  dziś  chcą  wskazać  te  miejsca,  gdzie  będą 
umieszczone  punkty  monitoringu.  Na etapie  budżetu  2010 r.  prosił  radnych  aby ten 
temat był dyskutowany. 
Radny Bernard Strzoda 

1. Zwrócił się o interwencję w sprawie zmiany lokalizacji pojemnika na zużytą odzież 
ustawionego w Palowicach (ogranicza widoczność).  

2. Zgłosił awarię oświetlenia ulicznego w Palowicach (pojedyncze punkty na terenie 
całego sołectwa).

3. Podziękował Dyrektorowi ZD i SK, Dyrektorowi MOK, Burmistrzowi i wszystkim 
którzy przyczynili  się do zorganizowania Turnieju Wsi, jak również sołtysom za 
przygotowanie swoich sołectw. Myśli, że warto było i będzie to kontynuowane.

Przewodniczący Rady zwrócił się o dokonanie przed okresem zimowym, objazdu dróg 
a  następnie  wykonanie  ich  bieżących  napraw,  poruszył  również  kwestie   tzw.  „dróg 
niczyich” tj. skarbu państwa – czy z Powiatu otrzymano środki na utrzymanie tych dróg, 
czy coś w zakresie tych dróg się zmieniło.
Burmistrz G i M poinformował, że na terenie gminy jest ponad 300 km dróg, jakość ich 
budzi wątpliwości ale podjęto decyzje o tym, że robimy pewne tematy kompleksowo, 
bądź w formie tzw. mikrodywanika. Pozwoli to na to, że większa ilość  dróg przybiera 
normalny stan, są drogi które nie są własnością gminy, codziennie jest w Czerwionce ale 
raz w tygodniu przejeżdża całą gminę i stan dróg zna. Nie ma wpływu na to, że ulica 
Parkowa przy Urzędzie G i M wyremontowana w 2008 r. jest w stanie do kapitalnego 
remontu  i   prawdopodobnie  we  wrześniu  remont  gwarancyjny  zostanie  wykonany. 
Niedawno na  wniosek  sołtysa  Szczejkowic  dokonano objazdu  dróg w tym sołectwie 
i stwierdzono, że jakość tych bieżących napraw jest zdecydowanie lepsza. Wydajemy 
więcej pieniędzy ale jest to korzystne, bo te remonty są trwałe. Jeżeli chodzi o drogi 
skarbu państwa to jest to temat prowadzony przez Starostwo, ale Starosto nie ma na te 
drogi środków. Z punktu widzenia ratusza w Rybniku, temat ulicy na terenie gminy, jest 
żadnym tematem. To jest w zasadzie problem gminy, ale nie wejdą na drogi jeżeli chodzi 
o remonty bez uregulowanego stanu prawnego tej drogi.
Radny  Arkadiusz  Adamczyk  podziękował  Dyrektorowi  ZDiSK  Piotrowi  Łucowi  za 
otwartość  na  problemy  osób  niepełnosprawnych,  zwłaszcza  związanych  z  ich 
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aktywizacją  zawodową.  W  tym  roku  Warsztat  Terapii  Zajęciowej,  którymi  kieruje 
rozpoczął  działania  związane  z  wypuszczaniem osób  niepełnosprawnych  na  otwarty 
rynek pracy i dwaj młodzi ludzie rozpoczęli swoja pracę w ZDiSK-u. W telewizji rybnickiej 
można było obejrzeć reportaż o ich pracy. Podziękował za umożliwienie im tego stażu. 
Myśli, że swoją pracą udowodnią, że nadają się i  ma nadzieję, że być może chociaż 
jedna z tych osób znajdzie w tym zakładzie stałe zatrudnienie.
Radny Józef Szczekała pytał kiedy rozpocznie się remont dróg na osiedlu Jana Pawła 
II i na Karolince.
Burmistrz G i M poinformował, że jeżeli chodzi o remonty bieżące to są realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o tematy inwestycyjne to są one realizowane 
w Czerwionce na ul. Wolności, gdzie kompleksowo podchodzi się do tego zadania. Chcą 
też kompleksowo zakończyć prace związane z wpięciem ul.  3  Maja do ul.  Wolności 
tj. zrobić chodniki od Biedronki i Policji w stronę tej ulicy.
Być może w 2009 r. będzie kompleksowy remont jednej z dróg na Karolince.
Radny Antoni Bluszcz

1. Zwrócił się o zdemontowanie progu zwalniającego na zakręcie ul. Waryńskiego.
2. Zgłosić do administratora drogi problem uciążliwych zjazdów i wjazdów na rondo 

w dz. Dębieńsko. 
Radny  Alojzy  Waniek  zwrócił  się  o  poprawienie  bezpieczeństwo  wyjazdu 
z ul Wyzwolenia na ul. Kolejową.
Radny  Henryk  Dyrbuś  -  zwrócić  się  do  Telekomunikacji  w  sprawie  stanu  słupa 
telefonicznego położonego przy  ul. Dworcowej w Przegędzy (słup pochylony, przewody 
wiszą tuż nad ziemią).
Radny  Ryszard  Jonderko  zwrócił  się  o  ustalenie  właściciela  drogi  dojazdowej  od 
ul.  Korfantego  na  Kanetowiec  w  Przegędzy.  Ustawić  znak  ograniczający  ciężar 
przejeżdżających tą drogą samochodów, z uwagi na prowadzony wywóz drewna.
Radny Henryk Dyrbuś poinformował, że znak ograniczający jest już ustawiony. 
Radny Waldemar Mitura

1) zwrócić się do Starostwa o wykoszenie terenu obok Zespołu Szkół Specjalnych 
w Leszczynach,

2) pytał na jakim etapie jest budowa infrastruktury sportowej przy tej szkole.
Burmistrz  G  i  M poinformował,  że  zadanie  zostało  zakwalifikowane  w  obszarze 
konkursowym i wkrótce powinna być rozpoczęta jego realizacja.
Radny Adam Kapias  pytał na jakim etapie jest realizacja koncepcji kanalizacji gminy. 
Prosił o przekazanie kopii wystąpienia pokontrolnego NIK.

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

14



15


	Ad. 7
	Ad.  9,10

	Alina Kuśka							

