Protokół Nr XLI/09
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 października 2009 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XLI 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 19 radnych, nieobecność
usprawiedliwili radni Krzysztof Rak i 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 w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta prosił
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/440/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/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 oraz o wprowadzenie oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy
budowy zakładu górniczego „ Dębieńsko 1”.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.
Przewodniczący poinformował również o wprowadzeniu autopoprawek w projektach
uchwał:
− w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
− w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w związku
z wnioskiem Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
poprzez wprowadzenie w § 8 pkt. 6 nowego obszaru:
Działania w obszarze ratownictwa i ochrony ludności:
a) organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie przygotowania młodzieży do
zapoznania się z prowadzeniem ratownictwa przeciwpożarowego i ochrony
ludności przed zagrożeniami pożarowymi. Prowadzenie zajęć szkoleniowych
w tym zakresie, zawodów itp.,
−

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 r., poprzez wykreślenie
w tytule projektu sformułowania „na 2010 rok”,

Zaktualizowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Aktualizacja porządku obrad.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 września 2009 r.
Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
Informacja o bieżącej korespondencji.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (ZS Nr 4 ),
2) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (ZS Nr 5),
3) dotycząca zmiany Uchwały Nr II/23/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych dla
Zespołów Szkół,
4) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej
służebnością drogową,
5) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (kryta pływalnia),
6) zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia
25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny może samodzielnie zaciągać
zobowiązania finansowe w latach 2008 – 2010 na pokrycie wydatków związanych
z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,
7) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom,
8) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2010 rok,
9) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącej
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez
ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej oraz Gabinetów Rehabilitacji,
10) przyjęcia znowelizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Czerwionka-Leszczyny”,
11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formularzy
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 r.,
12) zwolnień w podatku od nieruchomości,
13) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 r.,
14) poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,
15) zmiany uchwały Nr XXVII/283/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 września 2008 r.,
16) zmiany uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce – Leszczynach,
17) przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Opracowanie projektu
budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Szczejkowicach”,
18) przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Opracowanie projektu
budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Stanowicach”,
2

19) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu
przez Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczenie na realizację zadań na
drogach wojewódzkich,
20) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu
przez Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczenie na realizację zadań na
drogach wojewódzkich,
21) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2009 rok,
22) emisji obligacji komunalnych,
23) zmiany uchwały Nr XXXIX/440/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 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,
24) oświadczenie w sprawie poparcia inicjatywy budowy zakładu górniczego
„Dębieńsko 1”,
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 25 września 2009 r. został przyjęty 15 głosami „za”
i 3 „wstrzymującymi”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Józef Szczekała – zwrócił się do Burmistrza G i M o uzupełnienie tematu
dotyczącego ponownej przebudowy ul. Wolności.
Burmistrz G i M – stwierdził, iż to nie jest ponowna przebudowa tylko nie odebranie
roboty. Zakwestionowana została jakość dywanika asfaltowego, tego dywanika, który ma
stanowić o jakości wykonanego zadania. Uwagi zgłoszono wykonawcy który przyjął je
z pokorą i w krótkim czasie na jego koszt zostanie położona nowa nawierzchnia.
Zgłoszono dwie uwagi dotyczące nierówności i pojawiania się zalewisk. Wyraził
nadzieję, że w przyszłym tygodniu droga będzie gotowa i oddana do użytku.
Radny Józef Szczekała – pytał dlatego, że mieszkańcy są zaniepokojeni sytuacją
a także pojawia się podstawowe pytanie, kto za to zapłaci.
Burmistrz G i M odpowiedział, że nie ma obaw, zapłaci za to wykonawca.
Radny Alojzy Waniek zapytał o to czy przewidywana jest renowacja budynków familoki
w Czerwionce czy tylko remonty dachów.
Burmistrz G i M odpowiedział, że na dzień dzisiejszy gminy nie stać na to żeby
kompleksowo wyremontować 97 budynków. Prowadzone są działania o pozyskanie na
ten cel środków zewnętrznych. Inwentaryzacja pokazała w jakim stanie są budynki i co
należałoby w nich zrobić. Jest określona wizja związana z tym osiedlem a także
świadomość, że koszt inwestycji jest kolosalny. Dzisiaj podstawowym problemem
mieszkańców tego osiedla są przeciekające dachy dlatego realizowane są remonty
dachów. Oprócz tego w niektórych budynkach będzie wymieniane ogrzewanie,
ul. Kombatantów zostanie podłączona do sieci centralnego ogrzewania w 2010 roku.
Sukcesywnie w kolejnych budynkach te podłączenia będą robione, ale ciężko
przekonać mieszkańców do wymiany ogrzewania. Jest obawa jak to całe
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, jaki będzie tego efekt. Wyraził nadzieję, że
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pozytywny dla mieszkańców.
Burmistrz wspomniał o ukazanej niedawno w prasie informacji dotyczącej przekazania
przez gminę dużych środków finansowych na renowację kościółka w Bełku. W artykule
była mowa się o kilku milionach złotych. Ten artykuł nie był w żaden sposób
konsultowany z Urzędem G i M, nikt takich danych nie podał. Burmistrz potwierdził
swoją pozytywną odpowiedź na prośbę arcybiskupa Damiana Zimonia, dot.
uwzględnienie możliwości przekazania kwoty 25 tys. zł. dla kościółków drewnianych
w Bełku oraz w Palowicach. W ramach środków, które gmina może na ten cel
przeznaczyć. To jest jedyna informacja dotycząca przekazywania środków finansowych
na obszar obiektów sakralnych, które nie są własnością gminy, ale nie odcinamy się od
nich, ponieważ to jest wspólna wartość. W Planie Ochrony Zabytków nie ma podziału
zabytków na nasze i wasze bo wszystkie są nasze, ale niektórych ze względów
prawnych gmina nie może finansować.
Przewodniczący RM – prosił o informację dotyczącą targów inwestycyjnych,
mianowicie czy w rozmowach z potencjalnymi inwestorami wyłoniło się jakieś
zainteresowanie konkretnym terenem inwestycyjnym czy jakimiś obszarami
inwestycyjnymi.
Burmistrz G i M – stwierdził, że tak. W tych spotkaniach uderzającym było pytanie
gdzie położona jest gmina Czerwionka-Leszczyny oraz gdzie są Katowice. Z tym
musimy się oswoić, gdyby nie trzeba było promować naszej gminy to byśmy tam nie
jechali. Zainteresowanie było duże, szczególnie terenami, które są dobrze usytuowane
komunikacyjnie czyli węzły i tereny w tzw. strefach.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 20 października br. Komisja wysłuchała wyjaśnień
Skarbnika G i M dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
gminy na 2009 rok. Komisja jest w trakcie przeprowadzania kontroli w ZS nr 2
w Czerwionce-Leszczynach oraz w SP w Książenicach oraz kończy kontrolę
w Przedszkolu Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Komisja nie podjęła żadnych
wniosków.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 19 października
br. Omówiono dwa projekty uchwał na dzisiejszą sesję RM, które zaopiniowano
pozytywnie. Komisja zajęła się projektem budżetu przedstawionym przez Wydział RGiM.
Komisja jest usatysfakcjonowana wysokością środków na 2010 rok tym bardziej, że
będziemy korzystali ze środków zewnętrznych.
3) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 19 października br. Komisja
zaopiniowała następujące projekty uchwał na dzisiejszą sesję RM:
− wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy,
− uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2010 rok,
− wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącej
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
4

nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez
ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej oraz Gabinetów Rehabilitacji.
Ponadto Komisja przyjęła 3 wnioski:
− zwrócić się do Burmistrza aby za pośrednictwem Biura Polityki Społecznej
przekazał organizacjom pozarządowym informację w jaki sposób mogą
kalkulować i dokumentować wkład własny tzw. niefinansowy,
− zwrócić się do Burmistrza aby za pomocą swych służb dołożył wszelkich
starań, aby inwestycja o nazwie „ Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy
Dębieńsko” została sfinalizowana w 2010 toku,
− zwrócić się do Burmistrza, aby jak najszybciej uruchomione zostały procedury
konkursowe, które pozwolą wykorzystać środki zaplanowane w tegorocznym
budżecie a przeznaczone na realizację uchwały o finansowaniu sportu
kwalifikowanego.
4) Komisja Oświaty i Kultury Przewodniczący Komisji radny Robert Kowol
poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 21 października br. na którym
zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej
tematycznie dotyczące prac Komisji. W sprawach bieżących wysłuchano informacji
kierownictwa MOK-u jak również Wydziału Edukacji na temat założeń do projektu
budżetu na 2010 rok. W czasie posiedzenia Komisji podjęto dyskusję dotyczącą
ukazujących się artykułów w prasie na temat pracy Rady Miejskiej jak i organu
wykonawczego. W swoim wystąpieniu Burmistrz GiM dał kompletną odpowiedź
odnośnie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w prasie na temat kościółka
w Bełku. Przewodniczący zaapelował do prasy aby materiały służące do pisania
artykułów były sprawdzane u źródeł ich powstawania.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji radny Grzegorz Płonka poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 19
października br.
W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Potysz Kierownik Referatu Oświaty, Promocji,
Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Rybniku, w związku z omawianiem
tematów dot. rozwiązań komunikacyjnych na czas budowy kompleksu sportoworewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach oraz
omówienie propozycji dot. zagospodarowania terenu obok budynków Przedszkola Nr 1
i Zespołu Szkół Specjalnych w obrębie ulic: Przedszkolnej, Ks. Pojdy i Pawlasa.
Komisja otrzymała informację, iż budowa kompleksu na pewno się rozpocznie i na jej
czas, dojazd do placu budowy odbędzie się od strony ulicy Pawlasa, tą ulicą a następnie
przez działkę, którą Starostwo przejęło.
Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu obok budynków Przedszkola Nr 1 i Zespołu
Szkół Specjalnych to na etapie budowy kompleksu ten temat będzie rozwiązywany.
Natomiast na dzień dzisiejszy ZDiSK w ramach przekazanych środków dokona
wzmocnienia i poszerzenia parkingu przy budynku Przedszkola Nr 1.
Następnie omówiono projekty uchwał branżowo dotyczące Komisji, które zaopiniowano
pozytywnie.
Komisja została również poinformowana, iż do porządku obrad zostanie zgłoszony
wniosek o ujęcie projektu uchwały dot. zwiększenia kapitału zakładowego PW i K.
Do Komisji wpłynęły pisma z którymi się zapoznano tj.:
1) pismo skierowane do ZDW w związku z wnioskiem Komisji dot. remontu drogi nr
924,
2) pismo do wykonawcy remontu ul. Wolności o poprawę jakości wykonanych robót,
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3) pismo Starosty w sprawie dróg skarbu państwa,
4) 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.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła
odbyła posiedzenie 20 października br.
Zapoznano się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
W zakresie projektu dot. uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2010 rok, zgłoszono wniosek o ujęcie w programie
obszaru – ochrona przeciwpożarowa, który umożliwiałby szkolenie młodzieży w tym
zakresie.
Do pozostałych projektów uwag nie zgłoszono.
W sprawach bieżących zwrócono się o przygotowanie i przedstawienie na kolejnym
posiedzeniu informacji na temat przygotowań Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
i Zarządu Dróg i Służb Komunalnych do sezonu zimowego.
Zajęto się również wnioskiem zgłoszonym na Zebraniu Wiejskim w Książenicach, który
pomyłkowo w trakcie omawiania sprawy dot. zmian statutów jednostek pomocniczych
gminy nie ujęto, a mówiącym o tym aby wybór rady sołeckiej w tej miejscowości odbywał
się na podobnych zasadach jak wybór sołtysa, to jest w trakcie wyborów powszechnych.
Komisja zajęła stanowisko mówiące, iż nie widzi celowości przyjęcia takich zmian
i proponuje pozostawić zasady wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Książenicach
w dotychczasowej formie.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 20 października br.
Na posiedzeniu członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał na dzisiejszą
sesję.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia
zgody
na
odpłatne
obciążenie
nieruchomości
gruntowej
służebnością drogową.
W sprawach bieżących omawiano tematy dot. realizacji zadania dot. likwidacji „dzikich
wysypisk”, zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, programu ograniczenia
niskiej emisji.
Przyjęto wniosek o objęcie ochroną trzech cennych przyrodniczo drzew: wierzba
w Przegędzy , buk pospolity w Czerwionce, dąb szypułkowy w Dębieńsku.
Poruszono również kwestie słabego nadzoru nad gospodarowaniem odpadami ciekłymi
w obiektach publicznych.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 października br. Na posiedzeniu
zapoznano się z projektami uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz od
środków transportowych. Pozytywnie zaopiniowano projekty w sprawie zmian
w budżecie gminy, emisji obligacji, stawek dla ZGM.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
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radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 15 października br.
Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej oraz sprawy
bieżące. Klub radnych nie wniósł żadnych uwag do projektów uchwał na dzisiejszą
sesję. W sprawach bieżących Klub zajął się sprawami dotyczącymi przyszłorocznego
budżetu. Budżet roku 2010 będzie trudnym budżetem, dochody z przyczyn
obiektywnych będą prawdopodobnie niższe. W związku z tym Klub proponuje aby
w miarę możliwości realizować zadania, które są zawarte w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym. Jednocześnie Klub uważa, że większy nacisk należałoby położyć na
promocję naszej gminy, szczególnie na promowanie naszych złóż sukcesu przede
wszystkim ścieżek przyrodniczych oraz obiektów zabytkowych, aby w tych obszarach
pojawiło się więcej informacji a także lepsze oznakowanie tych miejsc. W przyszłym
roku należałoby próbować rozwiązać sprawy dotyczące gospodarki bioodpadami jak
również sprawy związane z programem ograniczania niskiej emisji. Klub Radnych
popiera także ujęcie w ramach Programu Odnowy Wsi budowy palców zabaw przy
szkołach.
10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Samorządowej Przewodniczący Adam Kapias poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się
19 października br. na którym członkowie Klubu zapoznali się z materiałami na
dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, zostały one zaopiniowane pozytywnie za wyjątkiem
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz formularzy obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku. Klub Radnych proponuje
następującą zmianę stawek podatkowych:
− jeśli chodzi o budynki mieszkalne Klub proponuje zostawić na poziomie 3,5%
− jeśli chodzi o budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Klub
proponuje zostawić na poziomie 3,5%,
− odnośnie garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klub proponuje
zmniejszyć do poziomu 3,5%,
− odnośnie pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego Klub proponuje zmniejszyć do poziomu 3,5%,
− odnośnie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klub
proponuje zmniejszyć do poziomu 3,5%,
− odnośnie pozostałych gruntów Klub proponuje zmniejszyć do poziomu 3,5%.
Proponowane stawki podatkowe są zgodnie z inflacją, która jest przewidziana na 2010
rok. Przewodniczący Klubu Radnych zwrócił się o ewentualną dyskusję na ten temat
bądź szerokie uzasadnienie propozycji, które zastały przedłożone w projekcie.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
- pismo Burmistrza Gminy i Miasta informujące o wprowadzeniu autopoprawki
w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.,
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-

pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowych projektów uchwał,

-

pismo arcybiskupa Damiana Zimonia w sprawie kościółków zabytkowych w Bełku
oraz w Palowicach,

-

pismo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

informujące o Targach

Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo - Kanalizacyjnej HydroSilesia 2009.
Ad. 7
Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych przedstawił
Przewodniczący RM (zał).
Po czym ogłosił 10 minutową przerwę.
Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie
odczytywać treści projektów uchwał (oprócz projektu oświadczenia, który został
wprowadzony 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 wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/478/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19
Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/479/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19
Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie dotycząca zmiany Uchwały Nr II/23/06 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia rachunków
dochodów własnych dla Zespołów Szkół, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/480/09 w sprawie dotycząca zmiany Uchwały Nr II/23/06 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia
rachunków dochodów własnych dla Zespołów Szkół została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
4) Do projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie
nieruchomości gruntowej służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/481/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie
nieruchomości gruntowej służebnością drogową, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
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5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/482/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19
Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości
sumy , do której Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może samodzielnie
zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2008-2010 na pokrycie wydatków
związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/483/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości
sumy , do której Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może samodzielnie
zaciągać zobowiązania finansowe w latach 2008-2010 na pokrycie wydatków
związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
7) 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 XLI/484/09 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny
lokali mieszkalnych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej ich najemcom została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XLI/485/09 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Racibórz dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej oraz Gabinetów Rehabilitacji, uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XLI/486/09 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Racibórz dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
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polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej oraz Gabinetów Rehabilitacji została
przyjęta 14 głosami „za”, 3 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi”.
10) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia znowelizowanego „Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny” , uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XLI/487/09 w sprawie przyjęcia znowelizowanego „Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny” została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 19 Radnych.
11) Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz
formularzy obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.,
Burmistrz G i M – wyjaśnił, że propozycje stawek podatkowych od nieruchomości
zostały sporządzone na podstawie realnych potrzeb i możliwości analizując całą gminę.
Jeśli temat dotyczyłby ilości inwestycji to chętnych do dyskusji byłoby zdecydowanie
więcej. W roku 2009 pojawiły się problem związane z finansowaniem samorządów i to
nie są problemy lokalne, są to problemy spowodowane różnymi kwestiami związanymi
chociażby z podatkami CIT czy PIT, które niestety niekorzystnie wpłynęły na budżet
gminy. Pomimo tego nie szuka się oszczędności na poziomie inwestycji tylko na
poziomie wydatków bieżących. Jest to wysiłek za który podziękował wszystkim
pracownikom począwszy od Skarbnika, który jest odpowiedzialny za budżet obok
Burmistrza. Chcemy być odpowiedzialni, chcemy dotrzymywać zapisów propozycji, które
zostały zgłoszone a które wynikają z potrzeb, ale także z kwestii związanej z wypadkami
tj. SP w Leszczynach. Poziom dochodów, który wynika z tej skali podatkowej tj. różnica
pomiędzy rokiem 2009 a 2010, dokładnie kwotowo od osób fizycznych wynosi
270.271,92 zł. natomiast od osób prawnych 337.661,98 zł., to jest mała część drogi
ul. Powstańców w Leszczynach, która będzie kosztowała 4 mln. zł. Nie dzieli gminy
według przynależności radnych, ponieważ gmina to 42 tyś mieszkańców to 4 dzielnice
i 6 sołectw, które muszą funkcjonować w określonej symbiozie. Gmina musi mieć
gospodarza, który dba o interesy wszystkich. Zaapelował do radnych, którzy
utożsamiają się z jego polityką o to żeby stawki zaproponowane w projekcie uchwały
zostały przyjęte.
Radny Alojzy Waniek- w związku z dyskusją na temat stawek podatkowych zwrócił się
do Radnych o zachowanie rozwagi odnośnie zadań na przyszły rok. Odniósł się do
propozycji Skarbnika i propozycji Klubu prosząc aby spojrzeć na to w sposób, że dwa
najważniejsze podatki, które będą dotyczyć części mieszkańców nie są aż tak
drastyczne. Podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej uderzy w właścicieli dużych obszarowo sklepów. Jeżeli chodzi o temat
stawki podatkowej od transportu samochodowego to zwrócił się do paru
przedsiębiorców, którzy mają samochody o różnej wielkości i żaden z nich nie
zaproponował zmiany.
Przewodniczący RM – wyjaśnił, że zgodnie z tym co jest określone w ramach progu
inflacyjnego na rok bieżący wartość procenta inflacyjnego wynosi 3,5% tj. wartość
inflacji. Te 3,5 % jest tylko i wyłącznie zmianą inflacyjną.
Radny Andrzej Jarmundowicz- stwierdził, że Klub Radnych PiS i Wspólnota
Samorządowa przedstawił propozycję zmiany stawek podatkowych dotyczących tylko
podatku od osób fizycznych a nie od osób prawnych. Przewidywana inflacja na rok 2010
wynosi 3,5% a w niektórych kategoriach podatków od nieruchomości od osób fizycznych
przekracza tę wartość 3,5%. Klub wnosi o tą tylko różnicę w podatku od nieruchomości
dotyczących osób fizycznych, aby stawki proponowane na rok 2010 były w granicach
3,5%. Gdybyśmy przeliczyli różnicę pomiędzy dochodem od podatku od nieruchomości
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przewidzianym dla osób fizycznych a tym co proponuje Klub Radnych otrzymalibyśmy
kwotę ok. 130.000,00 zł.
Burmistrz G i M – oznajmił, że wystąpienie Przewodniczącego Klubu potraktował jako
przedstawienie dwóch stawek podatkowych jako jeden blok. Poinformował, że stawki
podatkowe, które są przewidziane w projekcie uchwały spowodują, że dochód gminy
z dwóch podatków w przyszłym roku, w porównaniu z rokiem 2009 wyniesie około
600.000,00 zł. Zaproponował żeby przegłosować propozycję, którą przewiduje uchwała
i tą zgłoszoną przez Klub Radnych.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny - wyjaśnił, że nie ma możliwości prawnej żeby
różnicować wysokość podatku w zależności czy dany podmiot gospodarczy posiada
osobowość prawną czy też jej nie posiada, Oczywiście tutaj jest inna stawka, inna
kategoria dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od tego jaka jest
formuła prowadzenia tej działalności jest to przedsiębiorca wpisany do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej w gminie przez Burmistrza czy też
przedsiębiorca wpisany do KRS-u. Tutaj takiej możliwości różnicowania przepisy nie
przewidują. Natomiast w kwestii poprawek to oczywiście Klub Radnych może je zgłosić
i wtedy po kolei pan Przewodniczący RM powinien poddawać pod głosowanie daną
poprawkę. Projekt uchwały jest jedną całością natomiast zgłaszane poprawki powinny
być głosowane w pierwszej kolejności. Jeżeli nie przejdą to wtedy Państwo przejdziecie
do głosowania całej uchwały w takiej wersji w jakiej została przedłożona.
Radny Andrzej Jarmundowicz- poinformował, że jego intencją nie było różnicowanie
stawek pomiędzy poszczególne podmioty gospodarcze. Doprecyzował, że Klub złożył
wniosek dotyczący tylko tej części uchwały dotyczącej osób fizycznych. Wniosek, który
został przedstawiony przez klub dotyczy tylko wybranej części, bo generalnie nie
zmieniają stawek, które zostały zaproponowane.
Radny Adam Kapias- stwierdził, że chodzi o to, żeby w związku z gorszą sytuacją
materialną mieszkańców zostawić te pieniądze w ich kieszeniach. Gdyby Pan Burmistrz
posłużył się przykładem nie drogi, ale np. rozpoczęciem budowy kanalizacji, która była
priorytetem na początku kadencji, to być może Klub głosowałby za proponowanymi
stawkami. Jednak w tej sytuacji to jest marny przykład.
Radny Ryszard Jonderko- zapytał czy ta kwota 130.000,00 zł dotyczy tylko osób
fizycznych czy tylko osób prawnych, bo jeżeli tylko osób fizycznych to musielibyśmy ją
pomnożyć.
Burmistrz G i M – odnośnie wypowiedzi radnego Adama Kapiasa- wyjaśnił, że można
podać różne przykłady. Jednak zna potrzeby mieszkańców gminy i jest realistą. Jeśli
chodzi o kanalizację to obecnie jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji kanalizacji
gminy, która będzie gotowa być może w grudniu. Dlatego zwrócił się z prośbą do
Radnego Kapiasa o nie przywoływanie tego tematu, ponieważ jest to niestety
uruchamianie mechanizmu politycznego. Dzisiaj przygotowujemy się do tego aby
racjonalnie skanalizować gminę, tzn. tak ażeby koszty jednostkowe zrzutów na
mieszkańca były jak najniższe. Jeżeli taka koncepcja jest złą to prosił o wyprowadzenie
z błędu.
Radny Antoni Bluszcz – oznajmił, że dochody budżetu związane z podatkiem
indywidualnym od osób fizycznych spowodowały w tym roku dziurę budżetową, którą
będzie trudno załatać. Dokładnie te pieniądze zostały w kieszeni mieszkańców, te ponad
4 miliony złotych, które wskutek zmiany zapisów ordynacji podatkowej nie trafiły do
budżetu gminy lecz do naszych kieszeni. Tak więc ten argument, który przytoczył radny
Adam Kapias, aby pozostawić pieniądze w kieszeniach mieszkańców jest chybiony.
Radny Andrzej Jarmundowicz – poinformował, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie
można dokonać wielu inwestycji jeżeli dochody są mniejsze. Jednak propozycją Klubu
jest pozostawienie wszystkich stawek na poziomie 3,5%.
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Przewodniczący RM - zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych PiS
i Wspólnota Samorządowa o zgłaszanie propozycji w konkretnych miejscach.
Radny Bernard Strzoda – zwrócił uwagę na to, że jeżeli głosujemy stawki podatku od
osób fizycznych to automatycznie dotyczą one także osób prawnych. Przez obniżanie
stawek podatków ograniczymy wpływy do budżetu i prawdopodobnie będzie to kwota
około 350.000,00 zł.
Zbigniew Pławecki Radca Prawny – wyjaśnił, że zgłoszenie propozycji Klubu Radnych
musi polegać na wskazaniu konkretnej stawki, konkretnej propozycji, tutaj nie można
operować żadnymi procentami.
Przewodniczący RM - zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych PiS
i Wspólnota Samorządowa o zgłaszanie propozycji konkretnych stawek podatków.
Radny Adam Kapias- poprosił o 10 minutową przerwę.
Przewodniczący RM – ogłosił przerwę.
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady XLI sesji Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach. Zwrócił się do Klubu Radnych o przedstawienie wartości
stawek podatku dla poszczególnych punktów projektu uchwały.
Radny Adam Kapias przedstawił następujące propozycje:
w §1 punkcie 1:
a) propozycja 0,71 zł. od m²
Wniosek nie został przyjęty 6 głosami „za”, 11 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi”,
b) bez zmian
c) bez zmian
w §1 punkcie 2:
a) propozycja 0,61 od m²
Wniosek nie został przyjęty 6 głosami „za”, 11 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi”,
b) bez zmian,
c) bez zmian,
d) bez zmian,
e) propozycja 6,83 od m²
Wniosek nie został przyjęty 6 głosami „za”, 9 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi”,
f) propozycja 4,10 od m²
Wniosek nie został przyjęty 6 głosami „za”, 10 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi”,
w §1 punkcie 3:
a) bez zmian,
b) bez zmian.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie treść całej uchwały.
Uchwała Nr XLI/488/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz
formularzy obowiązujących od 1 stycznia 2010 r. została przyjęta 12 głosami „ za”,
6 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”.
12) Do projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, uwag nie
zgłoszono
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Uchwała Nr XLI/489/09 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień obowiązujących od 1 stycznia 2010 r., uwag nie
zgłoszono
Uchwała Nr XLI/490/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień obowiązujących od 1 stycznia 2010 r została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 19 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin
Górniczych w Polsce, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/491/09 w sprawie poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin
Górniczych w Polsce ostała przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych,
15) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/283/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2008 r., uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI492/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/283/08 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2008 r. została przyjęta – 16 głosami
„za” i 2 „wstrzymującymi”,
16) Do projektu uchwały w sprawie zmiany stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czewionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/493/09 w sprawie zmiany stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czewionce-Leszczynach została przyjęta 16 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”
17) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.
„ Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu brogi wojewódzkiej nr 924
w Szczejkowicach”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/494/09 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.
„ Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu brogi wojewódzkiej nr 924
w Szczejkowicach” została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
18) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.
„ Opracowanie projektu i remont chodnika w ciągu brogi wojewódzkiej nr 925
w Stanowicach”, uwag nie zgłoszono,
Uchwała Nr XLI/495/09 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.
„ Opracowanie projektu i remont chodnika w ciągu brogi wojewódzkiej nr 925
w Stanowicach” została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem
na realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLI/496/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem
na realizację zadań na drogach wojewódzkich została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
20) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem
na realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/497/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem
na realizację zadań na drogach wojewódzkich została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 18 Radnych.
21) Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2009
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/498/09 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2009
rok, została przyjęta 15 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi”
22) Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przedstawił Skarbnik Gminy
i Miasta pan Zbigniew Wojtyło.
Uchwała Nr XLI/499/09 w sprawie emisji obligacji komunalnych została przyjęta 16
głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”,
23) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/440/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. sprawie 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, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLI/500/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/440/09 z dnia 28 sierpnia
2009 r. sprawie 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 została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19
Radnych,
24)Oświadczenie w sprawie poparcia inicjatywy budowy zakładu górniczego
„ Dębieńsko 1”
Zastępca Burmistrza G i M Grzegorz Wolnik przedstawił projekt oświadczenia, które
jest efektem spotkania w Starostwie Powiatowym w którym brali udział przedstawiciele
samorządu, przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Spółki Karbonii. Spółka
Restrukturyzacji Kopalń poinformowała o tym, że ze względu na brak środków
finansowych na rozbiórkę obiektów znajdujących się na terenie, które Karbonia
chciałaby nabyć w celu otwarcia nowego Zakładu Górniczego, te procedury
wyburzeniowe a później sprzedaż mogą potrwać ok. 2 lat. Bardzo zaskoczyły te
informacje, ponieważ nie ma takiego inwestora, który chciałby czekać 2 lata aż zostanie
mu udostępniony teren na którym będzie mógł prowadzić swoją działalność. Stąd
ustalono aby zwrócić się do najwyższych władz; do Premiera i Ministra Gospodarki o to
żeby procedura sprzedaży tego majątku została uproszczona. Teren kopalni jest
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położony w centrum miasta, ten majątek niszczeje a niektóre obiekty grożą zawaleniem,
to jest wizytówka naszej gminy. Te dwa oświadczenia, ponieważ analogiczny projekt
oświadczenia zostanie przedłożony Radzie Powiatu w jakiś sposób mogłyby wpłynąć na
uproszczenie procedury sprzedaży. Zaapelował do Rady o to żeby przyjęła projekt
oświadczenia po to, aby ktoś wreszcie z tym terenem zaczął coś robić.
Przewodniczący RM zwrócił się do Z-cy Burmistrza o przeczytanie treści projektu
oświadczenia.
Radny Alojzy Waniek zapytał czy to oświadczenie pozwoli na wystosowanie
odpowiedniego pisma o rozszerzonej treści na ręce Prezesa Rady Ministrów i Ministra
Gospodarki.
Przewodniczący RM odpowiedział, że tak.
Oświadczenie w sprawie poparcia inicjatywy budowy zakładu górniczego
„ Dębieńsko 1” zostało przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Ad. 9, 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący RM złożył gratulacje radnemu Markowi Paluchowi z okazji narodzin
córki.
Radna Stefania Szyp zgłosiła wniosek o uwzględnienie w harmonogramie remontów
dróg na 2010 r., remontu odcinka ul. Waryńskiego od nr 20 w kierunku lasu.
Radny Albin Szweda zgłosił wniosek o zwrócenie się do administratora drogi - ul.
Gliwickiej, o ścięcie oraz utwardzenie poboczy jezdni. Zgłosił wniosek o dokończenie
remontu ul. Wiejskiej w Szczejkowicach.
Radny Bernard Strzoda podziękował Radnym za przegłosowanie inwestycji p.n. sala
gimnastyczna w Palowicach, która była tam bardzo wyczekiwana. Zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty o zaplanowanie wyjazdowego posiedzenia
do Palowic.
Przewodniczący RM zapytał o rekultywację terenu po byłej cegielni oraz o to kiedy
będzie realizowany remont ul. Bełkowskiej łączącej Dębieńsko z Bełkiem, zwrócił uwagę
na to, że tym odcinkiem drogi powiatowej nie można przejechać. Zawnioskował
o ponowne wykonanie tablicy informacyjnej na ul. Bełkowską, ponieważ poprzednia
została zniszczona. Złożył wniosek o wykonanie doraźnego remontu odcinka drogi
gruntowej - ul. Grabowej w Dębieńsku.
Radny Bogdan Knopik zapytał o sprawę placówek poczty w Dębieńsku oraz Bełku,
wyraził zaniepokojenie planowaną likwidacją tych placówek. Podziękował za wykonanie
chodnika przy ul Odrodzenia w Dębieńsku. Złożył wniosek o wystąpienie do Starostwa
Powiatowego z wnioskiem o wycięcia 6 drzew przy ul. Furgoła, na wysokości mostka
w Dębieńsku, które stwarzają zagrożenie dla wyjeżdżających z posesji z powodu
ograniczonej widoczności. Zwrócił się o usunięcie zalewiska wody na ul. Odrodzenia
(obok poczty), z uwagi na planowane w tym miejscu przesunięcie przystanku
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autobusowego dla dzieci.
Przewodniczący RM zwrócił uwagę na to, że bardzo dużo osób korzysta z placówek
poczty polskiej w Dębieńsku oraz Bełku. Dołączył się do podziękowań za wykonanie
chodnika przy ul. Odrodzenia, mieszkańcy mogą teraz bez problemów tą ulicą przejść.
Burmistrz G i M wyraził zadowolenie, że kwestia związana z placówkami poczty została
po raz kolejny poruszona. Poinformował, że ta kwestia znajduje się poza zasięgiem
gminy, dlatego zwrócił się z prośbą o wystosowanie przez Radę apelu wzywającego
Dyrekcję Poczty do zachowania status quo. Zwrócił uwagę na to, że obszar obsługi,
który jest i tak nie jest wystarczająco zadowalający, do pewnego momentu
akceptowaliśmy ograniczenia i redukcje w tym zakresie, natomiast teraz należałoby
podjąć apel o pozostawienie placówek pocztowych w takiej ilości i zakresie w jakim są,
ponieważ taka jest społeczna potrzeba.
Przewodniczący RM ponowił pytanie dotyczące rekultywacji terenu po byłej cegielni
oraz o kwestię remontu ul. Bełkowskiej.
Burmistrz G i M odnośnie ul. Bełkowskiej wyjaśnił, że aktualnie znajdujemy się na
finiszu budowy odcinka Sośnica Bełk, na terenie gminy wyznaczono dla firmy
realizującej to zadanie drogi przejazdowe. Uwzględniono propozycję firmy i wyrażono
zgodę na ul. Asnyka. Sugerowano, że brak zgody Zarządu Dróg Powiatowych na
przejazd ul. Bełkowską nie zablokuje firmie możliwości przejazdu tą drogą. Dzisiaj ul.
Bełkowska jest mocno zniszczona, ale po spotkaniu z zarządem firmy Avax otrzymano
obietnicę, że ta droga zostanie wyremontowana. Jednak pojawiają się pomysły
powstania tam traktu pieszego i rowerowego, ponieważ obciążenie tej drogi przejmie
wjazd do Dębieńska.
Przewodniczący RM stwierdził, że jeżeli wjazd na autostradę będzie bezpłatny to na
pewno to rozwiązanie spełni funkcję, jeśli natomiast w grę wejdą opłaty jak również
szybki dojazd do Bełku to łącznik pomiędzy Bełkiem a Dębieńskiem będzie
wykorzystywany w jeszcze szerszym zakresie.
Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner wyjaśnił, że rekultywacja terenu po byłej
cegielni została rozpoczęta i do końca roku zostanie dokończona. Natomiast część
rekultywacji zostanie dokończona prawdopodobnie w przyszłym roku.
Przewodniczący RM dołączył się do wniosku zgłoszonego przez Burmistrza GiM
w sprawie wystosowania apelu przeciwko likwidacji placówek pocztowych
w gminie Czerwionka-Leszczyny. Poinformował, że w związku z wprowadzeniem
nowego punktu dotyczącego apelu do Poczty Polskiej należałoby zmienić porządek
obrad. Zawnioskował o zmianę porządku obrad
i wprowadzenie po pkt. 10
dodatkowego punktu dotyczącego projektu apelu przeciwko likwidacji placówek Poczty
Polskiej w gminie Czerwionka-Leszczyny.
Zmiana porządku obrad została przegłosowana 19 głosami „za”.
Radca Prawny poinformował, że Rada może przegłosować apel i nic co pan Burmistrz
powiedział w treści się nie znajdzie.
Przewodniczący RM poddał po głosowanie projekt apelu do Zarządu Poczty Polskiej
S.A. o podjęcie działań zapewniających pełną dostępność usług pocztowych dla
mieszkańców gminy.
Apel został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.
Radny Waldemar Mitura zapytał o to kiedy nastąpi remont ul. Ligonia, ul. Morcinka
i ul. Broniewskiego. Zwrócił się także o zakup lepszej jakości szyby do tablicy ogłoszeń
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ustawionej przy ul. Morcinka w Leszczynach, która notorycznie jest wybijana.
Radny Adam Kapias w związku z wypowiedzią radnego Adamczyka na ostatniej sesji,
którą poczuł się obrażony, prosił radnego o przeprosiny na łamach prasy i na forum
Rady Miejskiej, w przeciwnym razie będzie zmuszony oddać sprawę do sądu.
Radny Arkadiusz Adamczyk odpowiedział radnemu, żeby od razu wybrał drogę
sądową ponieważ nie uważa, żeby kogoś swoją wypowiedzią obraził.
Radny Józef Szczekała zapytał o finalizację budowy Orlika w Czerwionce. Zwrócił się
z zapytaniem o rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na Karolince.
Burmistrz G i M odpowiedział, że przewidywany termin zakończenia Orlika to
12 listopad br. Odnośnie kanalizacji to gdyby nie przyczyna formalno-prawna to na
dzisiejszą sesję skierowany zostałby projekt uchwały mówiący o przekazaniu PWiK-owi
kwoty na realizację zdania p.n. „ Budowa kanalizacji na ul. Gwarków ”. Chcemy
uregulować jeszcze w tym roku sprawę dosyć konfliktową dotyczącą odprowadzania
ścieków i wody od byłych budynków komunalnych, które dzisiaj są wspólnotą tj. ul.
Dzierżonia i ul. Kolejowa.
Radny Alojzy Waniek zapytał o dalsze plany odnośnie rekultywacji byłego wysypiska
śmieci przy ul. Leśnej w Czerwionce. Zaproponował aby zwrócić się do dyrekcji PKS
z propozycją utworzenia linii autobusowej z Rybnika przez Czerwionkę, Knurów do
Gliwic.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
i „zamknął” XLI sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Katarzyna Gerzok
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr inż. Marek Profaska
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