Protokół Nr XL/09
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 września 2009 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska w związku z tragedią jaka
miała miejsce w kopalni „Wujek – Śląsk” w Rudzie Śląskiej, zwrócił się o uczczenie
pamięci tragicznie zmarłych górników minutą ciszy.
Następnie Przewodniczący Rady dokonał otwarcia XL sesji V kadencji Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach, 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 18 radnych, nieobecność
usprawiedliwili radni Adam Kapias, Robert Kowol, Alojzy Waniek.
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 zmiany uchwały
dotyczącej regulaminu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją
innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie ich rozliczania oraz
kontroli wykonywania zleconego zadania – wniosek został przyjęty jednogłośnie
16 głosami „za”.
Przewodniczący poinformował również o wprowadzeniu autopoprawek w projekcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
Zaktualizowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Aktualizacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 sierpnia 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: i Miasta Czerwionka- Leszczyny,
1) nadania statutu sołectwu Bełk,
2) nadania statutu sołectwu Książenice,
3) nadania statutu sołectwu Palowice,
4) nadania statutu sołectwu Przegędza,
5) nadania statutu sołectwu Stanowice,
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6) nadania statutu sołectwu Szczejkowice,
7) nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka,
8) nadania statutu dzielnicy Czerwionka Centrum,
9) nadania statutu dzielnicy Czuchów,
10) nadania statutu dzielnicy Dębieńsko,
11) nadania statutu dzielnicy Leszczyny Osiedle,
12) nadania statutu dzielnicy Leszczyny Stare,
13) nadania statutu dla Osiedla Malenie,
14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
15) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie
wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego,
16) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego
z Powiatem Rybnickim,
17) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P 6),
18) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P 1),
19) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P 8),
20) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P 10),
21) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P 11),
22) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (ZS 3),
23) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (SP Książenice),
24) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Knurów, dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola “Wesołe
Nutki” w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4,
25) zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
26) zmiany uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce – Leszczynach,
27) zmiany uchwały dotyczącej regulaminu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu gminy i miast Czerwionka-Leszczyny podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele
publiczne związane
z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego
zadania,
28) 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.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę, że w porządku nie ujęto sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r., na Komisji Budżetu i Finansów była
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mowa, że zostanie to wprowadzone.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma obowiązku opiniowania tej sprawy na
sesji Rady, jest to materiał informacyjny przekazany radnym.
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 28 sierpnia 2009 r. został przyjęty „jednogłośnie” 17 głosami
„za”.
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 przedstawił informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych przez
Z-ców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy
oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
Przewodniczący Rady prosił o informację nt. wspomnianej zmiany charakteru
ul. Bełkowskiej.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że wynika to z faktu że jest alternatywne rozwiązanie i linia
transport pójdzie odcinkiem wewnętrznym autostrady, natomiast chciałby aby ul.
Bełkowska, która jest drogą powiatową spełniała wszystkie wymogi drogi ale równie
dobrze może być traktem pieszym, czy rowerowym i o takiej zmianie charakteru myślał.
Radny Bogdan Knopik prosił o informację jak będzie wyglądała sprawa pobierania
opłat za przejazd autostradą dla mieszkańców gminy.
Burmistrz G i M poinformował, że mówi się iż w obszarze naszej aglomeracji
poruszanie będzie bezpłatne; mówi się także, że przez najbliższe 2 lata opłat nie będzie
oraz o winietkach ale na dzień dzisiejszy nie ma oficjalnego stanowiska.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 25 września br., przed sesją. Wyznaczono skład zespołu
kontrolnego do kontroli prowadzonych zgodnie z planem kontroli w m-cu październiku.
Zapoznano się z przebiegiem prowadzonego postępowania kontrolnego w Przedszkolu
Nr 3.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 września br.
Omówiono branżowe projekty uchwał do których nie zgłoszono uwag. Zapoznano się
z informacją Pani Rzecznik nt. aktualnych działań promocyjnych gminy.
3) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 21 września br. Komisja podjęła trzy
wnioski :
1. Komisja zwróciła się o opinię czy stowarzyszenia (kluby sportowe) mogą
zawierać umowy w ramach środków z dotacji, na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, z członkami swego stowarzyszenia,
którzy posiadają odpowiednie uprawnienia np. trenerskie.
2. Przekazać informację nt. kosztów funkcjonowania sekcji piłkarskiej przy MOSiR
w Czerwionce oraz aktualnych potrzeb społecznych dot. utworzenia kolejnych
drużyn i sekcji z uwzględnieniem drugiego dużego osiedla w Leszczynach.
3

3. Przekazać
informacje
nt.
likwidacji
barier
architektonicznych
dla
niepełnosprawnych.
Radny Arkadiusz Adamczyk zabrał głos w kwestii tego czy jego przewodniczenie tej
komisji jest chwalebne, czy naganne; uczciwe, czy nieuczciwe; moralne, czy niemoralne.
Nie interesuje go zdanie pseudodziennikarza, czy radnego o wątpliwej moralności, który
będąc Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej nie przeprowadził praktycznie do końca
żadnej kontroli. Interesuje go za to opinia środowiska sportowego a ono twierdzi, że
zdecydowanie bardziej woli przewodniczącego, który rozumie ich problemy i potrafi je
rozwiązywać, bo temu właśnie ma służyć uchwała o sporcie kwalifikowanym.
By działacze i trenerzy, którym parę lat temu wręczano Karolinki za wzorową działalność
na rzecz sportu nie musieli już się tłumaczyć w Prokuraturze, czy Sądzie z absurdów
a mogli się skupić na szkoleniu sportowców. A nie takiego przewodniczącego, który
zajmował się tylko długami klubu, którego w przeszłości był prezesem, a jego
najważniejszą inicjatywą uchwałodawczą była zmian statutu MOSiR, polegająca głównie
na dokonywaniu zmian kropek i przecinków.
Radny Leszek Salamon zwrócił uwagę, że 23 marca 2007r. Rada przegłosowała
wniosek aby opracować raport dot. barier architektonicznych i myśli, że taki raport jest
gotowy.
Burmistrz G i M stwierdził, że problem nie jest w raportach ale w robocie. Prosił aby
dostrzec co w naszej gminie, jeżeli chodzi o bariery architektoniczne się zmieniło;
w budynkach użyteczności publicznej, przy wejściach, na chodnikach czy są zmiany, czy
ich nie ma. Wejście do budynku klubu sportowego w Czerwionce, można było zrobić
zdjęcie tego budynku w roku 2006, dzisiaj w budynku jest winda. Wejście do Urzędu, jest
podjazd. Nie o raporty chodzi ale o prace i pokonywanie barier. Dzisiaj jeżeli coś jest
robione to jest robione bez barier.
Radny Leszek Salamon – to, że dzieją się pozytywne rzeczy w tej gminie to wiadomo
ale wolą Rady było przygotowanie takiego raportu i w tym raporcie miała być informacja
co zostało zrobione i co jest jeszcze do zrobienia. Miało to być zrobione w kontekście
tego, że pan Adamczyk był na spotkaniu dot. osób niepełnosprawnych i tam była
informacja, że Przewodniczący Rady – taką funkcję wtedy piastował, nie był na tym
obecny. Odpowiedział wtedy, że aby brać udział trzeba mieć raport i informację jaka
sytuacja jest w gminie i co należy jeszcze zrobić.
Burmistrz G i M stwierdził, że każdy radny powinien wiedzieć co w gminie jest, rola
radnego to nie tylko wskazywanie co należy robić. To jest zaszczyt ale również
obowiązek. Dodał, że na następnej sesji radni otrzymają raport.
4)
Komisja Oświaty i Kultury z uwagi na nieobecność Przewodniczącego
sprawozdanie zostanie przedstawione na następnej sesji.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego - Komisja odbył
posiedzenie 21 września br. Omówiono projekty uchwał w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz
użytkownika wieczystego, wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu
mieszkalnego z Powiatem Rybnickim, zapoznano się również z projektem uchwały dot.
zmiany regulaminu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, wprowadzonym
do porządku dzisiejszej sesji. Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji:
- poinformował o otrzymanym sprawozdaniu z działalności ZGM za I pół. 2009 r.,
- poinformował o otrzymanym piśmie Rady Nadzorczej PW i K w którym zwrócono
się z wnioskiem aby przy opracowaniu nowego studium a następnie planu
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zagospodarowania przestrzennego dokonać zmiany przeznaczenia terenów
rolnych na budownictwo mieszkaniowe bądź usługi lub przemysł, przede
wszystkim na terenach wyposażonych już w infrastrukturę techniczną tj. wzdłuż
istniejących sieci wodociągowych,
- pytano na jakim etapie jest opracowanie gminnego programu opieki nad
zabytkami,
- szerszą dyskusję wzbudził temat dot. dróg, głównie przejęcia dróg własności
Skarbu Państwa. Temat jest szczególnie ważny z uwagi na zbliżający się sezon
zimowy, kiedy to nastąpi konieczność odśnieżania tych dróg a następnie ich
remontów.
Podjęto wniosek aby w okresie ograniczonego ruchu jaki wystąpił w związku
z zamknięciem drogi Szczejkowice – Stanowice, przeprowadzić remont tej drogi na
całym odcinku tj. od granicy z Żorami aż do ronda w Stanowicach.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła
22 września br.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyła jedna z mieszkanek gminy, która poinformowała
o likwidacji dwóch kursów autobusu linii PKS łączącej Czerwionkę z Zabrzem.
W związku z powyższym podjęto wniosek o wystosowanie pisma do kierownictwa PKSu aby rozważyło możliwość podstawienia busu w zamian za zlikwidowane kursy.
Wysłuchano informacji zastępcy Komendanta Policji na temat działalności Komisariatu
Policji w I półroczu 2009 roku.
Następnie omówiono projekty statutów jednostek pomocniczych. Po zapoznaniu się
z opinią wydziału prawnego dokonano zmian porządkowych, które przedstawi przy
podejmowaniu uchwał.
Komisja pozytywnie opiniuje projekty statutów jednostek pomocniczych oraz zwraca się
do Rady Miejskiej o ich przyjęcie.
Członkowie Komisji podjęli wnioski o wyodrębnienie środków w budżecie na 2010 rok na
następujące zadania:
- monitoring najbardziej zagrożonych miejsc na terenie gminy ze szczególnym
uwzględnieniem placów zabaw,
- powstanie parkingów na terenie gminy,
- pionowe i poziome oznakowanie ulic gminnych na terenie gminy,
- uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych przy drogach oraz chodnikach,
z uwzględnieniem min. ul. Kościuszki,
- budowa dojścia do placu zabaw w sołectwie Przegędza.
W sprawach bieżących zwrócono uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na
drogach gminy. W związku z powyższym Komisja podjęła wniosek o podjęcie działań
zmierzających do zabudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ks. Pojdy,
Armii Krajowej oraz Czereśniowej w Leszczynach.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 22 września 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,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
na rzecz użytkownika wieczystego,
- zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
Do pozostałych projektów uchwał uwag nie zgłoszono.
Zapoznano się z informacją dotyczącą zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących
przeprowadzonej w gminie kontroli w zakresie gospodarki odpadami a także
o podjętych działaniach w celu ich realizacji.
Szerszą dyskusję wywołał problem sposobu odbioru odpadów niesegregowanych
a także biodegradowalnych na terenie gminy.
Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała członków Komisji o konkursach
ekologicznych organizowanych w placówkach oświatowych w roku bieżącym. Głównym
celem takich konkursów jest promowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości
proekologicznej.
Ustalono, iż na następne posiedzenie Komisji zostaną przedstawione propozycje zadań
do przyszłorocznego budżetu.
W sprawach bieżących wskazano na potrzebę objęcia ochroną prawną zabytków
przyrody na terenie naszej gminy.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 września br. Na posiedzeniu
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję .dot. branżowo działalności Komisji, które
pozytywnie zaopiniowano. Zapoznano się również i przyjęto informację z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 23 września br.
członkowie Klubu zapoznali się z materiałami na sesję Rady Miejskiej.
10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Samorządowej wz.
Przewodniczącego sprawozdanie przedstawił radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 23 września br. na którym członkowie
Klubu zapoznali się z materiałami na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Burmistrz G i M w woli wyjaśnienia dot. transparentności Urzędu, przejrzystości władzy
a także spraw związanych z opinią publiczną - 9 września ukazał się w Tygodniku
Rybnickim artykuł pt. „Radny ma kłopoty”, którego odczytał fragment: „Na radnym
Arkadiuszu Adamczyku z Czerwionki – Leszczyn ciążą poważne zarzuty prokuratorskie
o wyłudzenie pieniędzy z gminnej kasy dla klubu Piast Leszczyny. Podczas ostatnich
obrad, jako przewodniczący komisji sportu opiniował nowy projekt uchwały, która
umożliwi przekazywanie pieniędzy z gminy do klubów sportowych. Opiniował oczywiście
pozytywnie. „ Jest tu redaktor i ma nadzieję, że wszyscy będą potrafili wysłuchać
prawdy.
Dalej artykuł mówi: „Jeszcze dwa miesiące temu burmistrz Wiesław Janiszewski wyrażał
poważne wątpliwości co do wprowadzenia specjalnej uchwały o sporcie kwalifikowanym,
która dałaby gminie możliwość legalnego przelewania pieniędzy na konta bankowe
klubów sportowych. – Z powodu nieprzewidywalności warunków ekonomicznych taką
uchwałę można podjąć dopiero podczas uchwalania budżetu na rok 2010 – powiedział
nam wtedy burmistrz. Uchwałę podjęto jednak już na ostatniej sesji 28 sierpnia. Projekt
uchwały, który wyszedł z urzędu opiniowała komisja sportu, której przewodniczy radny. –
Należałoby się przyjrzeć tej sytuacji. Moim zdaniem to wykorzystywanie swoich układów
do własnych celów. Przewodniczenie komisji sportu i jednocześnie pełnienie funkcji
prezesa klubu sportowego jest jak najbardziej naganne – zaznacza Adam Kapias, szef
klubu radnych Wspólnota Samorządowa i dodaje: – tymi niejasnymi układami
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próbowałem się zająć już ponad rok temu jako przewodniczący komisji rewizyjnej, lecz
wtedy odsunięto mnie od tej funkcji.”
Nie ma dzisiaj radnego Adama Kapiasa, dlatego nie będzie polemizował. Natomiast po
raz kolejny grupa radnych stawia Burmistrza w dwuznacznym świetle – układy,
nieczytelne interesy. Przypomniał tu wniosek adhezyjny, prawdopodobnie skierowany
przeciwko Burmistrzowi; 14 osób które są podejrzane o wyłudzenie pieniędzy z kasy
urzędu, ale tak faktycznie było to skierowane przeciwko Burmistrzowi - czy to zrobi, czy
nie. Burmistrz, jak mówił to od początku i powtórzył dziś – wierzy w niezawisłe sądy. Nie
ma kary bez udowodnienia winy. Uchwałę o sporcie kwalifikowanym podjęła Rada,
podjęto ją „jednogłośnie” 19 głosami „za”, zaopiniowała ją również Komisji Budżetu
i Finansów. Stwierdził, że wypowiedź szefa Klubu Radnych to Mont Everest hipokryzji.
Tak być nie może, nie można jednocześnie przegłosować, przyjąć oczywiście propozycji
Burmistrza, na wniosek wszystkich prezesów klubów sportowych aby było jasno,
czytelnie i przejrzyście, a następnie to negować. Jest to spowodowane tym, że kluby
sportowe stoją na skraju upadku – prosił radnego H. Dyrbusia o potwierdzenie tych słów.
Radny Henryk Dyrbuś potwierdził, że tak jest.
Burmistrza G i M pytał o jakie układy chodzi. Osobiście twierdzi i powiedział to
Przewodniczącemu, że nie powinien być prezesem, powinien poddać się do dymisji.
Uważa, że dzisiaj w tej sytuacji łączenie dwóch funkcji jest, nie to co niektórzy twierdzą,
wątpliwe pod względem moralnym i etycznym, ale w tym zwariowanym świecie, gdzie
wszyscy myślą, że praca społeczna to jest nabijanie kasy, to w tym świecie takiej
sytuacji być nie powinno. Dla własnej psychiki pan Adamczyk powinien zrzec się tej
funkcji, o to go prosił ale zrobi to co będzie uważał za stosowne.
Radny Andrzej Jarmundowicz oświadczył, że wypowiedź zamieszczona w Tygodniku
Rybnickim nie była stanowiskiem Klubu, mówi to jako Wiceprzewodniczący Klubu, to
było zdanie radnego Adama Kapiasa.
Razem z p. Adamczykiem był u Burmistrza i obydwoje zabiegali aby taka uchwała
poszła i dobrze, że taką uchwałę podjęto. Z tego co mówi prawo prasowe, każdy
redaktor ma prawo przedstawiać to co uważa, bo jest przedstawicielem opinii publicznej
i tej opinii powinien przedstawiać wszystkie sprawy, tylko żeby było to związane z etyka
dziennikarską.
Radny Arkadiusz Adamczyk poinformował że w ubiegłym tygodniu, czego świadkiem
jest radny Jarmundowicz, który jest sekretarzem Klubu „Piast” Leszczyny, złożył
rezygnację z funkcji Prezesa ale zarząd nie przyjął jej w związku z tym, że do tej
intratnej posady, która umożliwia wyłudzanie pieniędzy, nie ma chętnych. Jest decyzja,
że do końca listopada, do rozliczenia dotacji będzie pełnił tę funkcję a w grudniu
zwołana zostanie walne zebranie i albo znajdzie się osoba, która będzie chciała zespół
poprowadzić, albo trzeba będzie złożyć wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia.
Radny Henryk Dyrbuś poinformował, że był na spotkaniu z działaczami LKS „Czarni”
Przegędza i padło tam stwierdzenie, że zawieszają swoją działalność z uwagi na
problemy finansowe. Dlatego bardzo dziękuje Burmistrzowi, że jest uchwała
umożliwiającą pomoc klubom co pozwoli na ich dalsze funkcjonowanie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że stale wzrastają wymogi wynikające z obostrzeń
PZPN-u, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Ta uchwała pozwala m.in.
na zapłacenie sędziów i inne sprawy. I tak kluby nie dostają tych środków bezpośrednio
na działalność ale na konkretne cele.
Burmistrz G i M podziękował radnemu Jarmundowiczowi bo trzeba mieć odwagę aby
wstać i powiedzieć swoim głosem. Trzeba wiedzieć, że kwestia dot. kwoty 15 tys. zł. Na
wszystkie kluby. Zaapelował do radnych, bo to co jest pokłosiem tego artykułu to jest to,
że ludzie nie żyją problemami, nie znają potrzeb środowiska, są wyalienowani z tego
środowiska i to jest największe nieszczęście. Jeżeli coś usiłuje się wprowadzić na
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normalne tory, przeznaczyć drobne pieniądze po to aby szeroko rozumiany sport –
w artykule pojawiły się słowa „zawodowstwo” – sport kwalifikowany to nie jest
zawodowstwo, zwrócił się do autora artykułu, aby przeczytać ustawę i nie
dezinformować społeczeństwa. Prosił o rzetelności przy zachowaniu wolności prasy,
prawa do tego aby pisać to co uznaje się za stosowne, ale życie to nie tylko spoglądanie
z balkonów na świat, przez pryzmat śmietników, życie jest zdecydowanie inne, może
nawet radośniejsze.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
- pisma Burmistrza Gminy i Miasta informujące o wprowadzeniu autopoprawek
w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.,
-

pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały,

-

pismo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego zawierające prośbę o pomoc
finansową dla parafii w Bełku i w Palowicach gdzie znajdują się zabytkowe
kościoły drewniane w związku z projektem mającym na celu zabezpieczenie tych
obiektów,

-

pismo Starosty dot. dróg Skarbu Państwa,

-

pismo Koordynatora kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” informujące o efektach
kolejnej edycji kampanii.

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) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/450/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Bełk została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
2) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice.
Radny Henryk Dyrbuś Przewodniczący Komisji Prawa poinformował, że Komisja
proponuje wykreślenia § 43 z Ordynacji Wyborczej na Sołtysa Sołectwa Książenice,
który w związku ze zmianą stał się bezprzedmiotowy.
Radny Edward Kucharczyk zwrócił uwagę, że w trakcie konsultacji mieszkańcy
proponowali aby wybór rady sołeckiej również następował w trakcie wyborów
powszechnych, a nie zostało to uwzględnione.
Paweł Piotrowicz Wydział Prawny poinformował, że decyzję o przyjęcie danego
wniosku podejmowała Komisji, nie wie czy taki wniosek zgłoszono Komisji.
Radny Henryk Dyrbuś stwierdził, że takiego wniosku nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że był czas na zgłaszanie uwag. Komisja pozytywnie
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zaopiniowała projekty.
Radny Marek Paluch dodał, że temat był przedstawiony na posiedzeniu Komisji i taka
była opinia Komisji.
Uchwała Nr XL/451/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych
3) Do projektu uchwały
zgłoszono.

w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice, uwag nie

Uchwała Nr XL/452/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Palowice została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
4) Do projektu uchwały
zgłoszono.

w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza, uwag nie

Uchwała Nr XL/453/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Przegędza została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
5) Do projektu uchwały
zgłoszono.

w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice, uwag nie

Uchwała Nr XL/454/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Stanowice została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XL/455/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Szczejkowice została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka, uwag
nie zgłoszono
Uchwała Nr XL/456/09 w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Centrum, uwag
nie zgłoszono
Uchwała Nr XL/457/09 w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Centrum
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
Radny Henryk Dyrbuś przedstawił zmiany porządkowe, które zostały naniesione
w § 20 pkt. 7 oraz § 23 pkt. 3 w projektach statutów dzielnic Czuchów oraz Dębieńsko.
9) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Czuchów, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XL/458/09 w sprawie nadania statutu dzielnicy Czuchów została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
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10) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Dębieńsko, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XL/459/09 w sprawie nadania statutu dzielnicy Dębieńsko została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Stare, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XL/460/09 w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Stare została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Osiedle, uwag
nie zgłoszono
Uchwała Nr XL/461/09 w sprawie nadania statutu dzielnicy Leszczyny Osiedle została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla Osiedla Malenie, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XL/462/09 w sprawie nadania statutu dla Osiedla Malenie została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/463/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XL/464/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
lokalu mieszkalnego z Powiatem Rybnickim, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/465/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
lokalu mieszkalnego z Powiatem Rybnickim została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
17 Radnych.
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowym najemcom (P6), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/466/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowym najemcom została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
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Radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy (P1), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/467/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
Radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy (P8), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/468/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
Radnych.
20) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy (P10), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/469/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
Radnych.
21) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy (P11), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/470/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
Radnych.
22) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy (ZS3), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/471/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
Radnych.
23) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy (SP Książenice), uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/472/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
Radnych.
24) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Knurów, dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego
Przedszkola „Wesołe Nutki” w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/473/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Knurów, dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
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mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego
Przedszkola „Wesołe Nutki” w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
25) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2009, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/474/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2009, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
12. Do projektu uchwały w sprawie zmiany stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/475/09 w sprawie zmiany stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach,została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
27) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust.1
ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
przedstawił Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/476/09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust.1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
28) Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XL/477/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
17 Radnych.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Radny Marek Paluch prosił o rozeznanie tematu dot. nieformalnych grup kibiców
pojawiających się na terenie gminy.
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Ad. 9,10
Przewodniczący Rad w imieniu radnych pogratulował radnemu Grzegorzowi Płonce
narodzin córki.
Radna Stefania Szyp zgłosiła wniosek o uwzględnienie budowy obiektów sportowych
przy Zespole Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach. Poinformowała, że w związku ze
skargami mieszkańców na zabrudzenia ul. Kochanowskiego i ul. Przemysłowej, został
zabudowany dodatkowy spływ uliczny, została również zabudowana barierka, która
blokuje wjazd samochodów ciężarowych na teren po rozebranym budynku mieszkalnym
co zapobiega zabrudzeniu dróg.
Radny Grzegorz Płonka podziękował za gratulacje i za wsparcie, najgorszemu wrogowi
nie życzyłby tego co przeżył w ciągu pierwszych dwóch tygodni od narodzin córki,
podziękował tym którzy byli razem z nim.
Radny Arkadiusz Adamczyk
Uporządkować teren (usunąć pozostawiony gruz) przy ul. Pawlasa, po pracach
prowadzonych przez PW i K w związku z awarią studzienki kanalizacyjnej na ul. Ks.
Pojdy w Leszczynach.
Przewodniczący Rady poruszył sprawę zgłaszaną na Komisji Prawa dot.
funkcjonowaniem PKS. Sprawę zgłaszają mieszkańcy ponieważ komunikacja na trasie
Rybnik - Zabrze została drastycznie ograniczona, gdzie wiele osób, w tym studentów
przemieszcza się. Zwrócił uwagę, że PKS to jedyny przewoźnik do którego gmina nie
dopłaca ni złotówki, natomiast konstrukcja planu przejazdu autobusów komunikacji
miejskiej jest bardzo podobna do tego co jest w PKS-ie i można zauważy, że np. rano
jedzie autobus tzw. „czerwony” – linia 194 a za nim prawie pusty PKS. Można by
wykorzystać tego przewoźnika i tak dopasować kursy na tej trasie aby odciążyć
komunikację miejską.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza odpowiedział, że gmina nie dofinansowuje PKS
w związku z tym wpływ na przewoźnika z naszej strony może być jedynie
grzecznościowy. Poinformował, że zwracają się do PKS w imieniu mieszkańców aby
w miarę dostosowali kursy do zgłaszanych potrzeb. Dodał, że PKS uzgadnia rozkłady
jazdy ze Starostwem Powiatowym.
Radny Waldemar Mitura pytał kiedy nastąpi remont ul. Ligonia oraz kiedy położony
zostanie dywanik na ul. Morcinka.
Ryszard Bluszcz Sołtys sołectwa Szczejkowice podziękował Burmistrzowi,
Wiceprzewodniczącym Rady za uczczenie jubileuszu byłego proboszcza parafii, który
obchodził 50-lecie kapłaństwa. Poinformował, iż wóz dożynkowy sołectwa zajął
I miejsce w Dożynkach Powiatowych w Jejkowicach.
Radny Henryk Dyrbuś
Zgłosił wniosek aby zwrócić się do administratora drogi nr 925 Rybnik – Katowice
o zabudowanie ekranu wzdłuż posesji nr 34 p. Warzechy w Przegędzy, z uwagi na to, iż
w
okresie
zimowym
przejeżdżające
samochody
zanieczyszczają
okna
i elewację budynku.
Radny Marek Paluch jako szef Komisji Promocji a jednocześnie jako radny
i mieszkaniec dzielnicy Czerwionka, naświetlił parę spraw związanych z tą
miejscowością, gdyż opinia nt. naszej gminy na przykładzie Czerwionki poszła w świat.
A wystarczyć popatrzyć w okolice MOK-u, Czerwionka jest rozkopana, z jednej strony
mamy remont ul. Wolności, z drugiej podłączenie budynków do c.o, trwa budowa Orlika
obok ZS Nr 3. Jak widać pozytywy można znaleźć w naszej gminie a w szczególności
w Czerwionce. Zaprosił wszystkich dziennikarzy z prasy lokalnej i ponadlokalnej, jeżeli
nie do niego jako szefa Komisji, to do Pani Rzecznik. Można zaprosić na wycieczkę na
familoki, do naszych okolic, naprawdę jest się czym pochwalić. Myśli, że te roboty będą
zakończone i będzie kawał Czerwionki zrobiony, nie wspominając o tym, że w
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przyszłym roku ruszają prace związane z budową i modernizacja terenu targowiska.
Wyraził nadzieję, że w dalszej kolejności inne dzielnice i sołectwa doczekają się również
takich inwestycji jak Czerwionka.
Radny Albin Szweda podziękował Burmistrzowi i Naczelnik Wydziału Edukacji za
uruchomienie lasy 5-latków w SP w Szczejkowicach. Podziękował Burmistrzowi za
wyremontowanie szatni na boisku klubu sportowego. Wyraził nadzieję, że ul. Piaskowa
w tym roku jeszcze zostanie wyremontowana.
Przewodniczący Rady stwierdził, że dyskusje na Komisjach są długie, natomiast
długość dyskusji na sesji jest odwrotnie proporcjonalna do liczby inwestycji i zmian które
w naszym mieście mają miejsce i oby tak było dalej.
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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