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

w dniu 27 listopada 2009 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska  dokonał otwarcia XLII 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 20 radnych, nieobecność 
usprawiedliwił radny 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 Rady poinformował o wprowadzeniu poprawki  do projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia   29 grudnia 2004 r.  w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących 
radnym Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach, zmienionej  uchwałą Nr XIX/193/08 
z  dnia 25 stycznia 2008r., w brzmieniu:

„3.  Wypłata diet  dokonywana jest  w kasie Urzędu Gminy i  Miasta Czerwionka-
Leszczyny  bądź   przelewem  na  konto  wskazane  przez  zainteresowanego,  do 
pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.”
Powyższa poprawka została przyjęta „jednogłośnie” 16 głosami „za”.

Przewodniczący poinformował  również  o wprowadzeniu  autopoprawek w projektach 
uchwał w sprawie:

    
1) zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.,
2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
3) określenia  wysokości  sumy,  do  której  burmistrz  może  samodzielnie  zaciągać 

zobowiązania przekraczające rok budżetowy 

Następnie  Przewodniczący zgłosił  wniosek   o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektu oświadczenia  w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Gminy Świerklany 
dotyczącego nazewnictwa węzłów komunikacyjnych na autostradzie A1.

Powyższy wniosek został przyjęta „jednogłośnie” 16 głosami „za”.

Zaktualizowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Aktualizacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 października 2009 r.
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4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
5. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
6. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
7. Informacja o bieżącej korespondencji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:         

1) rozpatrzenia skargi Państwa Marii i Jana Ogłodek na Burmistrza G i M,
2) zmiany  uchwały  Nr  XXVII/230/04  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-

Leszczynach z dnia 29 grudnia 2004r.  w sprawie diet  i  zwrotu kosztów 
podróży  przysługujących  radnym  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach,  zmienionej   uchwałą  Nr  XIX/193/08  z   dnia  25  stycznia 
2008r.,

3) zmiany  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  Ochotniczej 
Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

4) przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,

5) przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,

6) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Rybnik 
dotyczącego pokrycia   kwoty dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Prywatnego 
Niepublicznego  Anglojęzycznego  Przedszkola  Montessori  “Bajtuś' 
w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22 a,

7) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Gliwice 
dotyczącego pokrycia   kwoty dotacji  udzielanej  na  dziecko mieszkańca 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Przedszkola 
Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gliwicach przy ul. Ossowskiego 1,

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

9) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2009 rok,
10) inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
11) ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku 

budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
12) stawek  jednostkowych  będących  podstawą  kalkulacji  dotacji 

przedmiotowych  na  2010  r.  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach,

13) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do określenia sposobu ustalania 
cen  i  opłat  za  korzystanie  z  usług  komunalnych  o  charakterze 
użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

14) określenia  wysokości  sumy,  do  której  burmistrz  może  samodzielnie 
zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy,

15) wyrażenia  zgody  na  wniesienie  przez  Gminę  i  Miasto  Czerwionka-
Leszczyny  wkładów  pieniężnych  do  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 
i  Kanalizacji  spółka  z   ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 
w Czerwionce-Leszczynach,

16) oświadczenie   w  sprawie  wyrażenia  poparcia  dla  stanowiska  Gminy 
Świerklany  dotyczącego  nazewnictwa  węzłów  komunikacyjnych  na 
autostradzie A1.
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  9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
11. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
12. Zakończenie.

Ad. 3
Protokół  z  sesji  w  dniu  24  października  2009  r. został  przyjęty  15  głosami  „za”,  1 
„wstrzymującym”. 

Ad. 4
Teresa Bierza  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku  poinformowała, że 
aktualnie jest zarejestrowanych z terenu gminy 900 osób bezrobotnych, nastąpił wzrost 
o  ponad  200  osób.  Większość  w  tej  grupie  stanowią  osoby  z  wykształceniem 
zawodowym,  największy  problem  jest  z  ofertami  dla  kobiet  z  wykształceniem 
zawodowym. Oddzielną grupę stanowią osoby, które mają ukończone studia wyższe. Tu 
również są osoby, które mają niedostosowane kwalifikacje do rynku pracy. W dalszym 
ciągu młodzież za wszelką cenę kończy studia, obojętnie jakie i na jakiej uczelni. W tej 
chwili zmorą są pedagodzy, w każdej prywatnej uczelni funkcjonuje ten kierunek. Młodzi 
ludzie oczekują pracy na poziomie wykształcenia wyższego, natomiast po ukończeniu 
tych  kierunków nie  bardzo mogą im taką pracę zapewnić.  Następnie  poinformowała 
o programach realizowanych przez PUP w 2009 r. 
W przyszłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku planuje  otworzyć punkt obsługi 
osób bezrobotnych.
Jan Ogłodek – mieszkaniec Czerwionki pytał o program „+ 50” dla kobiet ze średnim 
wykształceniem.
Teresa Bierza poinformowała,  że  program jest  prowadzony przez  Powiatowy Urząd 
Pracy i osoby które są zarejestrowane mają możliwość skorzystania z  tego programu.
Radny Marek Paluch pytał o zatrudnienie w Firmie Łukosz  oraz czy jest możliwość 
skorzystania jeszcze w tym roku ze środków na własną działalność.
Teresa Bierza poinformowała, że na bieżąco kontaktuje się z P. Burmistrzem w temacie 
zatrudnienia  i  jak  tylko  firma  się  zgłosi  to  takie  informacje  przekażę.  Jeżeli  chodzi 
o zatrudnienie kobiet to prawdopodobnie w przyszłym roku to nastąpi, natomiast na dziś 
kierują  tam  do  pracy  fachowców  potrzebnych  w  zakresie  prac  związanych 
z  uruchomieniem  tego  zakładu.   W  zakresie  środków  na  własna  działalność 
gospodarczą  cały  czas  przyjmują  wnioski  i  na  dziś  te  środki  są.  Wszystkie  osoby 
spełniające warunki będą mogły podpisać umowy w tym roku i środki raczej również 
otrzymają jeszcze w tym roku. 
Przewodniczący pytał czy uruchomienie punktu jest związane ze wzrostem bezrobocia, 
czy z tym aby był bardziej dostępny dla mieszkańców.
Teresa Bierza poinformowała,  że głównie chodzi  o szybki  dostęp mieszkańców, aby 
współpraca była lepsza.

Ad. 5
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej 
i działalności  przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  informację  dot.  planowanej  likwidacji  punktów 
pocztowych w Bełku i Dębieńsku.
Burmistrz  G  i  M poinformował,  że  nie  ma  nowych  informacji,  wysłano  do  Dyrekcji 
Poczty w Warszawie i Oddziału w Rybniku Apel podjęty przez Radę. Zapowiedział, że 
będą walczyć aby punkty pozostały tak jak były.
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Ad. 6
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
 
1)  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz  poinformował,  że 
Komisja odbyła posiedzenie 24 listopada br., Na posiedzeniu przyjęto wnioski z kontroli 
przeprowadzonych w:
- Przedszkolu Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach:

1.  Wnioskuje  do  Burmistrza   o  zapewnienie  w budżecie  na  2010  r.  środków na 
wykonanie zadań remontowych wymienionych w pkt. 20 „Protokołu z kontroli stanu 
bezpieczeństwa i higieny obiektów należących do Przedszkola Nr 3  w Czerwionce-
Leszczynach  z  dnia  27.08.2009  r.”,  którą  przeprowadził  inspektor  BHP inż.  Jan 
Piecha,  lub uwzględnienie budynku Przedszkola Nr 3 w planie  termomodernizacji 
budynków  użyteczności  publicznej,  co  pozwoliłoby  na  zrealizowanie  większości 
zapisów w/w protokołu. 
2.  Wnioskuje  do  Burmistrza  o  zabezpieczenie  pojemników  na  śmieci 
w Przedszkolu Nr  3,  w sposób uniemożliwiający podrzucanie śmieci  przez osoby 
postronne. 
Rada przyjęła powyższe wnioski 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.

- Zespole Szkół Nr 2 w Czerwione-Leszczynach:
1. Wnioskuje do Burmistrza  o zabezpieczenie środków na wykonanie ogrodzenia terenu 
przynależnego ZS Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach.  

Rada przyjęła powyższy wniosek 18 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.

- Szkole Podstawowej w Książenicach
1.  Wnioskuje  do  Burmistrza   o  zabezpieczenie  środków  na  wykonanie  instalacji 
odprowadzającej wodę opadową z terenu SP w Książenicach.
2.  Wnioskuje  do  Burmistrza   o  zabezpieczenie  środków  na  wymianę  punktów 
oświetleniowych w SP w Książenicach. 
Rada przyjęła powyższe wnioski 18 głosami „za”, 2 „wstrzymującym”.

Podjęto również wnioski o rozpoczęcie prac nad nowelizacją uchwały  z 25 lutego 2000r. 
w  sprawie  zasad  odpłatności  za  pobyt  dzieci  w  przedszkolach  oraz  o  dokonanie 
porównań  wydatków  na  nośniki  energii  w  placówkach  oświatowych,  które  poddano 
termomodernizacji.  Ustalono  skład  komisji  kontrolnej  do  przeprowadzenia  kontroli 
w miesiącu grudniu.

2)  Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodniczący 
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji  odbyło się 23 listopada br. 
Wniosków na posiedzeniu komisji nie podjęto. 

3)   Komisja  Zdrowia  i  Sportu  –  Przewodniczący   radny  Arkadiusz Adamczyk 
poinformował,  że  na  posiedzeniu  które  odbyło  się  23  listopada br.  Komisja  omówiła 
i pozytywnie zaopiniowała branżowe projekty uchwał tj. przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  na  2010  rok  oraz  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok.

 4)  Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, 
że  na posiedzeniu które odbyło się 26 listopada br. Komisja pozytywnie zaopiniowała 
branżowe  projekty  uchwał.  W  sprawach  bieżących  dyskutowano  nt.  standaryzacji 
zatrudnienia  w  oświacie.  Zgłoszono  kandydaturę  Jerzego  Reginka  do  wyróżnienia 
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„Karolinka”.  Przed Komisją obecna była grupa pracowników niepedagogicznych, która 
chciała spotkać się z Burmistrzem i takie spotkanie miało miejsce. Prosił o informacje nt. 
spotkania.
Burmistrz  G  i  M poinformował,  że  odbył  spotkanie  z  kilkunastoma  pracownikami 
placówek  oświatowych,  to  jest  pochodna  decyzji  finansowych  które  są  związane 
z  projektem  budżetu.  Od  2006  r.  dokonał  bilansu  otwarcia,  zdiagnozował  sytuację 
finansową  gminy,  jej  możliwości  oraz  potrzebę  reorganizacji.   Dotychczas 
zreorganizowano dwa obszary strategiczne tj. ZGKiM – efekt jest taki, że dziś prawie 
zbilansowano finanse a dług jaki był to była kwota prawie 4 mln. zł. oraz OPS – który 
dziś  funkcjonuje  w  zasadzie  w  optymalnych  warunkach.  Trzeci  obszar,  który  należy 
zreformować to  jest  obszar  MOSiR i  szkół.  Od kilkunastu  lat  mówi  się,  że  placówki 
oświatowe  na  terenie  gminy  mają  się  dobrze  i  tak  jest.   Nowa  ustawa  o  systemie 
finansów narzuca  na  budżet  gminy  obowiązek  zbilansowania  dochodów i  wydatków 
bieżących. Od dłuższego czasu jest mowa, że jest niż demograficzny, ubywa dzieci, jest 
też niższa subwencja,  stąd potrzeba standaryzacji  pracy szkół  i  taką  standaryzację 
wprowadzają.  Muszą  także  nastąpić  ograniczenia   dot.  zatrudnienia.  Jeżeli  szkoła 
w 2006 r. wydawała 200 posiłków i miała 3 kucharki, w 2009 r. wydaje 120 posiłków 
i  w dalszym ciągu są 3 kucharki,  to siłą rzeczy trzeba coś z tym zrobić.  Dyrektorzy 
muszą podjąć decyzję  tj. ograniczenia o 10% w wydatkach. Kolejne ograniczenia dot. 
również  wydatków  bieżących.  Sygnał  który  poszedł  od  Burmistrza  dotyczył   tych 
pracowników  którzy  w  szkołach  mają  drugie  miejsce  utrzymania.  Lwia  część  tych 
ograniczeń  dot.  na  dziś  pracowników  administracji  i  obsługi,  w  mniejszym  stopniu 
nauczycieli.  Efekt  wczorajszego  spotkania  jest  taki,  że  panie  wyszły  dobrze 
poinformowane. Nie  może powiedzieć, że zadowolone bo jeżeli ktoś ma dziś cały etat 
a  będzie  miał  ¾  etatu,  to  jest  pewne  ograniczenie.  Podziękował  Panu  Robertowi 
Kowolowi i  Pani Grażynie Strzeleckiej  – przedstawicielom związków zawodowych, że 
w sposób rzeczowy i konkretny udało się wytłumaczyć sytuację.
Radny Robert Kowol – po wczorajszej  Komisji zwrócił się z apelem do radnych aby 
odciążyć  budżet  gminy  i  zwiększyć  subwencję  i  zachęcać  rodziców 6  –  latków aby 
posyłali te dzieci do kl. I, szkoły mają na to warunki. Wtedy wydatki na przedszkola będą 
mniejsze  a otrzymywana subwencja większa. 
Radny Adam Kapias pytał czy jest jakaś, konkretna grupa osób, które te zwolnienia 
będą  dotyczyć, czy to będzie duża grupa i dlaczego tak późno dowiadują się  o tych 
sytuacjach.
Burmistrz G i M – racjonalizacja wydatków to jest działanie każdego managera; Urząd 
G i  M, jednostki  organizacyjne także szkoły,  to nie jest  miejsce, gdzie płaci  się tylko 
dlatego, że  ktoś nie ma pracy. Jeżeli przez kilka lat dyrektor nie reagował, to dzisiaj 
musiał zareagować, ponieważ standaryzacja  polega na tym, aby płacić za konkretną 
pracę. Jakiej grupy to dotyczy nie wiadomo, do 20.12. br. trwa konsultacja. Ta grupa 
będzie nieduża, ale w sposób jednoznaczny zostanie to uporządkowane.  Będziemy po 
raz 4 procedować budżet i nikt nie zadał pytania ile kosztuje uczeń w  Gimnazjum Nr 2 
w Czerwionce a ile w SP w Przegędzy. Mógł podjąć decyzją o zwolnieniach 3 lata temu, 
kiedy zebrał spis pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych i jeżeli wtedy by to 
zrobił  to  mogłyby  być  pretensje,  dzisiaj  racjonalizacja  jest  spowodowana  tym  aby 
wydatkowanie  środków  finansowych  odbywało  się  w  sposób  prawidłowy.  Decyzje 
podejmuje  Burmistrz  i  ponosi  konsekwencje  tego,  robi  to  z  największym bólem,  ale 
zrobić to musi. Żadnej nawet najbogatszej gminy nie stać na to aby płacić za to, że się 
nie pracuje.
Radny  Adam  Kapias –  rozumie,  że  idea  jest  słuszna,  racjonalizacja  itd.,  ale 
niezgrabnym  jest  nazywanie  wysiłków  całej  kadry  administracyjnej,  obsługowej  – 
niepracującymi.
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Burmistrz G i M zwrócił się do radnego jako byłego dyrektora szkoły – jeżeli szkoła 
miała 500 uczniów i było 8 sprzątaczek, dziś jest 400 uczniów  a dalej jest 8 sprzątaczek 
to, to jest chyba jasne. 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  jeżeli  będzie  konkretny materiał  do dyskusji  to 
zapoznają się z tym i ta dyskusja zostanie przeniesiona na kolejną sesję.  
Radny  Adam  Kapias prosił  aby   na  przyszłe  komisje  dostarczyć  szczegółowe 
informację jakie ciecia dyrektorzy podjęli. 
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza poinformował, że budżety placówek oświatowych 
jak co roku i w tym roku konsultowano z dyrektorami tych placówek. Rozpoczęto już 
w sierpniu mając na uwadze to, że tegoroczny budżet będzie trudny. W związku z tym 
zarzuty, że teraz dopiero trafiają te informacje są bezzasadne.

5)  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego -   Komisja  odbył 
posiedzenie  23  listopada  br.  Omówiono  i  zaopiniowano  branżowe  projekty  uchwał 
w sprawie: 
Omówiono  stan  dróg  na  terenie  gminy  oraz  roboty  drogowe  planowane  w  2010  r. 
Podjęto wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie środków 
na planowane w 2010 r. zadania „chodnikowe” przy drogach powiatowych, prowadzone 
wspólnie z gminą. Omówiono również kwestie związane z koncepcją kanalizacji gminy.

6)   Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła
posiedzenie 24 listopada br.
Przedstawiciel ZDiSK oraz Dyrektor ZGM przedstawili informację na temat przygotowań 
Zarządu Dróg i Służb Komunalnych oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do sezonu 
zimowego oraz do prowadzenia „Akcji  Zima 2009/2010”. Zapoznano się z projektami 
uchwał  na sesję Rady Miejskiej.
Omówiono przy udziale skarżących skargę Państwa Marii i Jana Ogłodek na Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Komisja 6 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” uznała skargę za bezzasadną.
Uzasadnienie Komisji  zostanie przedstawione w punkcie dot.  przyjęcia w tej  sprawie 
projektu uchwały.

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami  –  Przewodniczący radny Ryszard  Jonderko poinformował,  że 
Komisja  odbyła  posiedzenie  24  listopada  br.  Na  posiedzeniu  członkowie  Komisji 
zapoznali  się  z  projektami  uchwał  na  dzisiejszą  sesję.  W  sprawach  bieżących 
ponowiono temat zgłoszony na poprzednim posiedzeniu Komisji  a dotyczący nadzoru 
nad  gospodarowaniem odpadami ciekłymi w obiektach publicznych tzn. prowadzenia 
ewidencji wywozów.
Komisja ustaliła, iż zwróci się o przygotowanie takich informacji na kolejne posiedzenie.
Zwrócono  uwagę,  że  ze  względu  na  duże  zapotrzebowanie  w  zakresie  wywozy 
nieczystości ciekłych przez PWiK (zmawiając wywóz realizacja może nastąpić  dopiero 
po  ok.  2  tygodniach),  który  dysponuje  tylko  jednym  samochodem  do  wywozu 
nieczystości,  należałoby  się  zastanowić  nad  zakupem  drugiego  samochodu,  albo 
wydłużeniem czasu pracy.
Komisja  zwróciła  się  o  rozeznanie  sprawy  i  przedstawienie  informacji  na  kolejnym 
posiedzeniu Komisji.
Poruszono  również  kwestie  dot.  wywozu  odpadów  biodegradowalnych  typu  liście 
i trawa. Komisja zwróciła się o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji na temat 
odpadów biodegradowalnych.
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8)   Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz 
poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  25  listopada  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 III kwartały 2009 r.

9)  Klub  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  i  Wspólnoty  Samorządowej 
Przewodniczący Klubu radny Adam Kapias  poinformował, że na posiedzeniu Klubu 
zapoznano się  z  materiałami  na dzisiejszą sesję  Rady Miejskiej.  Niepokój  wzbudziły 
sygnały dot. sytuacji w oświacie, ten temat będzie pilotowany przez Klub.

Ad. 7
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :

-  pisma  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  informujące  o  wprowadzeniu  autopoprawek 
w projektach uchwał,

- do wiadomości pismo skierowane do Burmistrza GiM przez Radę i Zarząd Dzielnicy 
Czuchów dot. przekazania środków na zakup urządzenia o nazwie fotoimitator,

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku dot. oświadczeń majątkowych 
złożonych przez radnych Rady Miejskiej za 2008 rok.

Ad. 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podał  pod  głosowanie  wniosek  aby  nie 
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku 
głosować treść uchwały, w związku z tym iż Radni otrzymali projekty uchwał przed sesją 
i pracowali nad nimi na Komisjach branżowych.

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”  - głosowało 20 Radnych. 

1)  Projekt  uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  Państwa Marii  i  Jana Ogłodek na 
Burmistrza Gminy   i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Radny  Henryk  Dyrbuś  Przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i Współpracy z Samorządami przedstawił uzasadnienie Komisji rozpatrującej skargę.

Komisja  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  na  swoim 
posiedzeniu w dniu      24 listopada 2009 r. badała skargę Państwa Marii i Jana Ogłodek 
zam. ul. Kwiatowa 14  w Czerwionce-Leszczynach, skierowaną do Wojewody Śląskiego 
na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W skardze podniesione zostały zarzuty dotyczące:
1) nieodebrania przez Burmistrza Gminy i Miasta  pisma w dnia 11 lutego 2008 r.,
2) działań zmierzających do wstrzymania wypłat świadczeń rodzinnych w przypadku 

nie dostarczenia po raz kolejny zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki 
przez córkę Kamilę Ogłodek,

3) ograniczeń kursów komunikacji PKS do Zabrza .
Komisja w wyniku zapoznania się z materiałami źródłowymi, po wysłuchaniu wyjaśnień 
Burmistrza Gminy i Miasta, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz skarżących 
ustaliła, iż:

ad 1) Państwo Ogłodek nie składali pisma bezpośrednio na ręce Burmistrza Gminy 
i Miasta. Mieli możliwość przekazania pisma osobiście, za potwierdzeniem odbioru 
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w sekretariacie Urzędu Gminy  i Miasta. Nikt spośród pracowników Urzędu nigdy 
nie odmówił przyjęcia jakiejkolwiek korespondencji skierowanej do organów gminy. 
Pani  Maria  Ogłodek  kilkakrotnie  była  u  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  w  trakcie 
przyjmowania stron w sprawie pracy i otrzymała propozycję pracy na stanowisku 
sprzątaczki, której nie przyjęła. W trakcie tych wizyt zawsze była przyjmowana jak 
każdy inny petent i nie miało miejsce zachowanie opisane w skardze.

ad 2)   Burmistrz  Gminy i  Miasta nie  kontaktował  się  z  pracownikami  Ośrodka 
Pomocy Społecznej   w Czerwionce-Leszczynach  w zakresie spraw związanych 
z Państwem Ogłodek, czynności wykonywane przez nich prowadzone były zgodnie 
z przepisami.
Panu  Janowi  Ogłodek  na  wniosek  z  31.07.2008  r.,  jako  przedstawicielowi 
ustawowemu córki Kamili Ogłodek, zostało przyznane  prawo do zasiłku rodzinnego 
na  okres  zasiłkowy  2008/2009  trwający  od  01.09.2008  r.  do  31.08.2009  r.,  jak 
również  na  wniosek  z  02.09.2008  r.  przyznano  prawo  do  dodatków do  zasiłku 
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki     w szkole poza miejscem zamieszkania.  Art.  6 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych ściśle określa komu przysługuje zasiłek rodzinny m.in. podstawą jest tu 
wiek  dziecka.  W  trakcie  w/w  okresu  zasiłkowego  tj.  w  kwietniu  2009  r.  córka 
Państwa  Ogłodek,  Kamila  Ogłodek,  ukończyła  18-sty  rok  życia,  zatem  by 
świadczenie  rodzinne  mogło  być  w  dalszym  ciągu  wypłacane  istotnym  było 
ustalenie,  czy  córka  kontynuuje  naukę.  Zgodnie  z  obowiązującą  w  Dziale 
Świadczeń  Rodzinnych  i  Funduszu  Alimentacyjnego  OPS  w  Czerwionce-
Leszczynach,  zasadą  w  sytuacji  uzyskania  pełnoletności  osoby  uprawnionej  do 
świadczeń rodzinnych w trakcie trwania okresu zasiłkowego jest sprawdzenie tejże 
osoby pod kątem kontynuowania nauki w szkole. Podstawą do wezwania Strony w 
celu  wyjaśnień bądź uzupełnienia  dokumentacji  jest  § 14 pkt  1  Rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia       2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Świadczenia dla Pani  Kamili 
Ogłodek w okresie zasiłkowym były wypłacane przez tutejszy Ośrodek przez cały 
czas, natomiast jednym z nadrzędnych obowiązków pracownika samorządowego 
jest  wykonywanie  nałożonych  na  niego  zadań oraz  dbałość  o  środki  publiczne. 
Weryfikacja  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  w  trakcie  okresu  zasiłkowego  w 
większości  przypadków pozwala  na uniknięcie  sytuacji  wypłaty  świadczeń mimo 
ustania  prawa  do  nich.  Jest  to  mniej  dolegliwe  dla  Strony  postępowania,  niż 
konsekwencje wynikające z ustania prawa do świadczeń.

ad  3) Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  nie  dofinansowuje  działalności 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku, stąd nie ma wpływu na 
decyzje  dotyczące  likwidacji,  czy  ograniczenia  kursów  autobusów  PKS  na 
niektórych liniach. Mimo to prowadzona jest korespondencja   z Przedsiębiorstwem 
w celu polepszenia komunikacji zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców. 
Natomiast  z  odpowiedzi  otrzymanej  od  Prezesa  Zarządu  PKS  wynika,  iż  ze 
względów ekonomicznych nie są zainteresowani przywróceniem kursów, może to 
jedynie nastąpić w przypadku  dofinansowania ze strony gminy. Gmina natomiast 
jako  członek  Międzygminnego  Związku  Komunikacyjnego  ponosi  duże  koszy 
związane z organizacją komunikacji na terenie gminy w ramach Związku. Nie może 
więc dodatkowo dofinansowywać komercyjnego przewoźnika. 
Temat zgodnie z treścią skargi był  już omawiany na posiedzeniu Komisji  Prawa, 
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami w dniu 22 września 2009 r. 
i według relacji obecnych członków Komisji,
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słowa  cytowane  w  piśmie  były  wypowiedziane  przez  pracownika  Wydziału 
Gospodarki Komunalnej   i Lokalowej Urzędu Gminy i Miasta, we własnym imieniu, 
w trakcie dyskusji. Należy jednak dodać, że ze względu na nie nagrywanie obrad 
posiedzeń Komisji,  trudno jednoznacznie na dziś stwierdzić, czy wypowiedź była 
dokładnie zgodna z cytatem podnoszonym w piśmie skarżących. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i  Współpracy z  Samorządami  stwierdziła,  iż  należy uznać,  że skarga Państwa Marii 
i Jana Ogłodek jest bezzasadna. 

Uchwała Nr XLII/501/09  w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Marii i Jana Ogłodek 
na  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  16  głosami  „za”, 
4 „wstrzymującymi” została przyjęta.

2)  Do  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXVII/230/04  Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach  z dnia   29 grudnia 2004 r.  w sprawie diet i zwrotu kosztów 
podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, zmienionej 
uchwałą Nr XIX/193/08 z  dnia 25 stycznia 2008 r., uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/502/09  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/04 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach  z dnia   29 grudnia 2004 r.  w sprawie diet i zwrotu kosztów 
podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, zmienionej 
uchwałą Nr XIX/193/08 z  dnia 25 stycznia 2008 r.,  została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 20 Radnych.

3)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub  gminę, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/503/09  w sprawie zmiany wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub  gminę, 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

4)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na 2010 rok, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XLII/504/09  w  sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na 2010 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

5)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/505/09  w sprawie przyjęcia sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok, 
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
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6) Do projektu uchwały  w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik 
dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego 
Przedszkola  Montessori  „Bajtuś”  w Rybniku przy ul.  Ogrodowskiego 22 a,  uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/506/09  w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik 
dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego Niepublicznego Anglojęzycznego 
Przedszkola  Montessori  „Bajtuś”  w  Rybniku  przy  ul.  Ogrodowskiego  22  a,  została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

7)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia 
z  Miastem  Gliwice  dotyczącego  pokrycia   kwoty  dotacji  udzielanej  na  dziecko 
mieszkańca  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Przedszkola 
Niepublicznego  „Chatka  Puchatka”  w  Gliwicach  przy  ul.  Ossowskiego  1,  uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/507/09  w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice 
dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Przedszkola  Niepublicznego  „Chatka 
Puchatka”  w  Gliwicach  przy  ul.  Ossowskiego  1, została  przyjęta  „jednogłośnie”  – 
głosowało 20 Radnych.

8)  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  XLII/508/09  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  przychodów 
i  wydatków Gminnego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok 
2009, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.  

9) Do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2009 
rok, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/509/09  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy  i miasta na 
2009 rok, została przyjęta „ jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

10) Do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego, 
uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XLII/510/09 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego, 
została przyjęta przy 19 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.

11)  Do projektu  uchwały w sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają 
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XLII/511/09  w sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają 
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, została 
przyjęta „ jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
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12)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie   stawek  jednostkowych  będących  podstawą 
kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  na 2010 r.  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XLII/512/09  w  sprawie  stawek  jednostkowych  będących  podstawą 
kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  na 2009 r.  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

13)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  do 
określenia  sposobu  ustalania  cen  i  opłat  za korzystanie  z  usług  komunalnych 
o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  za  korzystanie  z obiektów  i  urządzeń 
użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XLII/513/09  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  do 
określenia  sposobu  ustalania  cen  i  opłat  za korzystanie  z  usług  komunalnych 
o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  za  korzystanie  z obiektów  i  urządzeń 
użyteczności  publicznej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny, została  przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

14) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której burmistrz może 
samodzielnie  zaciągać  zobowiązania  przekraczające  rok  budżetowy,  uwag  nie 
zgłoszono.

Uchwała  Nr  XLII/514/09  w sprawie określenia  wysokości  sumy,  do  której  burmistrz 
może  samodzielnie  zaciągać  zobowiązania  przekraczające  rok  budżetowy,  została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny  wkładów  pieniężnych  do  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i 
Kanalizacji  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Czerwionce-
Leszczynach, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XLII/515/09  w sprawie wyrażenia  zgody  na  wniesienie  przez  Gminę  i 
Miasto Czerwionka-Leszczyny wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Czerwionce-
Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.

16) Przewodniczący Rady przedstawił treść oświadczenia Rady w sprawie wyrażenia 
poparcia dla stanowiska Gminy Świerklany dotyczącego nazewnictwa węzłów 
komunikacyjnych na autostradzie A1.

Radny Antoni Bluszcz zwrócił uwagę, że na dziś są to propozycje nazwy.
Jolanta  Szejka  Sołtys  soł.  Bełk poinformowała,  że  mieszkańcy  sołectwa  również 
wystąpili z podobnym oświadczeniem aby nazwa węzła obejmowała nazwę sołectwa.
Przewodniczący  Rady dodał,  że  podobne  zgłoszenie  padło  na  posiedzeniu  Rady 
Dzielnicy Dębieńsko. 
Oświadczenie Rady w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Gminy Świerklany 
dotyczącego nazewnictwa węzłów komunikacyjnych na autostradzie A1, została przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 20 Radnych.
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Ad. 9 
Informację  o bieżącej  działalności  Straży  Miejskiej przekazano radnym w formie 
pisemnej (zał. do protokołu).
Przewodniczący  Rady  pytało  o  kontrole  prędkości  prowadzone  przez  Straż,  ze 
sprawozdania wynika, że liczba tychże radykalnie spadła.
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej poinformował, że umowa dzierżawy na 
urządzenie  kontrolujące  prędkość  skończyła  się.  Planowane  jest  zawarcie  kolejnej 
umowy w roku przyszłym.

Ad.  10, 11
Radny Henryk Dyrbuś  zwrócił  się do Prezesa PWiK w jaki  sposób myśli  rozwiązać 
problem dalszego wywozu nieczystości,  ze względu na to, że środki uciekają sprzed 
nosa. Zamawiając wywóz trzeba czekać 2 tygodnie na realizację. Czy Prezes chce aby 
te pieniądze szły do prywatnych kieszeni, albo będzie dbał o własne podwórko aby do 
tego Przedsiębiorstwa szły środki od ludzi, którzy chcą wywozić ścieki. Problem można 
rozwiązać,  albo  kupując  dodatkowy samochód,  albo  zwiększając  godziny pracy,  coś 
trzeba w tej sprawie zrobić, bo konkurencja na to czeka.
Bogusław Kurdek Prezes PWiK stwierdził, że zależy im na dochodach to nie podlega 
dyskusji, kwestia jest tylko taka, że dysponują tylko jednym beczkowozem a specyfika 
działalności PWiK jest taka, że w pierwszej kolejności beczkowóz jest wykorzystywany 
do robót, do który zostali powołani, przede wszystkim jest to usuwanie awarii a awarie 
mają  to  do  siebie,  że  nie  można  ich  zaplanować.  Jeżeli  chodzi  o  zakupy  nowych 
sprzętów, to bardzo chciałby się dorobić porządnego sprzętu tego typu, niestety są to 
bardzo  drogie  urządzenia.  Jak  tylko  będzie  taka  możliwość,  będą  środki  finansowe 
a koniunktura się utrzyma, bo wszystko zależy od tego jak będzie przebiegała realizacja 
kanalizacji gminy, bo to doprowadzi do likwidacji szamb, to jeżeli będzie taka możliwość 
to  drugi  beczkowóz  w  PWiK  się  pojawi.  PWiK  jest  normalnym  przedsiębiorstwem, 
z  normalną księgowością,  z  kodeksem pracy,  z  wszystkimi  świadczeniami  i  w  takiej 
sytuacji wydłużanie czasu pracy przy tej samej obsadzie nie jest możliwe. 
Przewodniczący zwrócił uwagę czy nie można zatrudnić na część etatu dodatkowych 
pracowników. 
Bogusław  Kurdek  Prezes  PWiK  poinformował,  że  dysponujemy  tylko  jednym 
sprzętem, który służy również do usuwania awarii a to jest 24 h na dobę.
Marian Uherek Dyrektor ZGM poinformował,  że ZGM przejął  beczkowóz po ZGKiM 
i zgodnie z ustawą samorządową, jednostki komunalne mogą wykonywać tylko usługi na 
rzecz jednostek samorządu a nie  dla  indywidualnych odbiorców.  Prawo zakazuje im 
prowadzenia gospodarki  rynkowej,  są zakładem budżetowym i  nie mogą wykonywać 
usług dla indywidualnych odbiorców.
Radna  Stefania  Szyp  poinformowała,  że  na  prośbę  mieszkańców  Czuchowa, 
na ul. Kościelnej został zamontowany próg zwalniający w związku z czym poprawił się 
również  stan  bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży  korzystających  ze  świetlicy 
środowiskowej.  W  2008  r.  podjęto  podobną  inicjatywę  na  wniosek  mieszkańców 
ul. Swobody.
Radny Józef Szczekała  pytał o termin sesji w miesiącu grudniu.
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Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z planem sesja robocza odbędzie się 
18 grudnia, natomiast sesja uroczysta 29 grudnia.
Ryszard  Bluszcz  Sołtys  sołectwa  Szczejkowice  zwrócił  uwagę  na  działania 
Przewodniczącego  i  Komisji  Działalności  Gospodarczej  w  celu  promowania  gminy. 
Zwrócił  uwagę,  że w Szczejkowicach mają żywą promocję – ostatnie  30 lecie  WDK 
i  występy zespołu Familijo.  Wszyscy w Szczejkowicach uważają,  że promuje się nie 
tylko  same Szczejkowice  ale  całą  gminę.  Serdeczne podziękował  wszystkim  którzy 
przyczynili się do budowy i funkcjonowania WDK przez te ostatnie 30 lat. Sponsorom, 
Dyrektorowi MOK za pomoc i nieocenioną pomoc Kierowniczce WDK. Razem z Panią 
Dyrektor zaprosił na występ zespołu w grudniu.
Jolanta Szejka Sołtys sołectwa Bełk w związku z wyróżnieniem Bełku sprostowała, że 
to  Pan  Burmistrz  odbierał  nagrodę  od  Wicewojewody,  Pani  Jasiczek  pomogła 
w przygotowaniu wniosku, natomiast prasa to pominęła i pojawiło się tylko jej zdjęcie 
z podpisem, że odbierała wyróżnienie. Druga sprawa to pismo, które złożono na ręce 
Burmistrza dot. założenia fotoradaru na drodze wojewódzkiej w okolicy kościoła z uwagi 
na przedłużające się uzgodnienia  dot. przejścia dla pieszych w tym rejonie.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza odpowiedział, że sprawa zaczyna być bardzo pilna 
z  uwagi  na  otwarcie  15.12.br.  odcinka  autostrady.  Wystąpiono  do  ZDW  i  do  Policji 
o uzgodnienie warunków technicznych i zaopiniowanie. 
Radny  Alojzy  Waniek zgłosił  sprawę  utrudnionego  poruszania  się  pod  nowym 
wiaduktem na  drodze  Bełk  –  Czerwionka,  w  okresie  opadów deszczu  –  sprawę  tą 
zgłaszają mieszkańcy.
Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza odpowiedział,  że  jest  to  droga  powiatowa 
i rozmawiał z ZDP na ten temat. Dostał odpowiedź, że Powiat jeszcze tego odcinka tej 
drogi  nie  przejął.  Rozmawiał  w  tej  sprawie  z  Dyrektorem  Simonem  i  Dyrektorem 
Kontraktu,  którym zwracano  uwagę  na  błędy projektowe,  a  oni  wykonali  to  zgodnie 
z projektem. Na etapie odbioru ma nadzieje, że dojdzie do ustaleń które zlikwidują  te 
niedogodności, co zresztą jest niebezpieczne, bo w tym miejscu gdzie jest zakręt jest 
nachylenie  jezdni  i  jeżeli  tam zimą zacznie zamarzać to  będą się  tam działy rzeczy 
nieciekawe  
Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę,  że  nachylenie  ronda  w  Dębieńsku  przy 
oblodzonej jezdni może spowodować, że obojętnie gdzie ktoś będzie chciał jechać to 
i tak będzie musiał wjechać na autostradę. Pokaże to życie, ale należałoby skierować 
wątpliwości w tym temacie do odpowiednich służb.
Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza stwierdził,  że  jeżeli  ktoś  pojedzie  zgodnie 
z przepisami to nic się nie stanie. Natomiast jest to rondo podobne do tego które jest 
w Stanowicach przypomniał, że ronda te są na drodze powiatowej i wojewódzkiej. 
Radny Bernard Strzoda  zwrócił  się  o  interwencję  w Zarządzie  Dróg Wojewódzkich 
w  związku  z  planowanym  zamknięciem  skrzyżowania  drogi  krajowej  nr  81  z  ul. 
Publiczną w Orzeszu. 
Przewodniczący  Rady podziękował  Dyrektorowi  Łucowi  za  prace  na  drogach 
gminnych, które zgłaszali mieszkańcy.
Radny Alojzy  Waniek  zwrócił  się  o  uporządkowanie  i  wyremontowanie  dojazdu  do 
hydroforowni  obok osiedla  Jana Pawła II  w Czerwionce (droga jest  niszczona przez 
samochody z budowy autostrady,  które z hydroforowni  pobierają wodę),  droga może 
stanowić alternatywny wyjazd z osiedla Jana Pawła w przypadku gdy dostarczany jest 
towar do sklepu „Biedronka”, co powoduje utrudnienia w ruchu. 
Wiceprzewodniczący  Rady  Hubert  Piecha podsumował  3  lata  kadencji  Rady, 
w zakresie osiągnięć na szczeblu sołectwa Stanowice. Podzielił to na 3 części.
I  część chwalebna  -  podziękował  Burmistrzowi,  że w Stanowicach wreszcie została 
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sfinalizowana sprawa ośrodka zdrowia teraz tylko trzeba wykonać remont, na co środki 
zaplanowano.  
II część radosna – powstało piękne boisko przyszkolne, jak również ogrodzenie boiska 
LKS za to również serdecznie podziękował Burmistrzowi i Dyr. Klasikowi.
III  część  bolesna  –  tj.  chodnik,  który  miał  być  w  tym  roku,  sprawa  nie  została 
sfinalizowana – czy środki na ten cel będą przesunięte na rok przyszły. Chciałby się tego 
dowiedzieć bo ze względu na chorobę Sołtysa organizuje spotkanie z Radą Sołecką 
i chciałby wiedzieć jak sprawy stoją tym bardziej, że chodnik jest bardzo potrzebny i jest 
to bardzo istotna sprawa ze względów bezpieczeństwa. 
Grzegorz  Wolnik  Z-ca  Burmistrza odpowiedział,  że  procedury  trwały  tak  długo  ze 
wykonawca który był już po przetargu stwierdził, że kolejne 2 tygodnie opóźnienia  na 
przełomie  listopada  i  grudnia  może  spowodować,  że  nie  wywiąże  się  z  realizacji 
zadania. Zadanie jest bardzo istotne, szkoda że Wojewoda nie docenił faktu, że robimy 
za  nich  robotę  na  ich  drogach.  Pomijając  fakt,  że  stan  własnościowy  chodnika  był 
w takim stanie, że Dyr. Łuc przez rok musiał to wyjaśniać. W przyszłym roku chodnik 
będzie robiony.
Radny  Marek  Paluch  pytał  o  sprawę  przywrócenia dyżurów  lekarzy  pediatrów 
w Czerwionce – co w tej sprawie się dzieje. 
Radny  Krzysztof  Rak wyjaśnił,  że  poradnia  dziecięca   w  Czerwince  tłumaczy  się 
brakiem lokalowym.
Rady Marek  Paluch zwrócił  uwagę,  że  chodzi  o  dyżury popołudniowe i  wieczorne, 
wtedy przychodnia jest pusta.
Radny Leszek Salamon poinformował,  że na terenie  gminy działa  kilka podmiotów. 
W Leszczynach  NZOZ „Familia”   wspólnie z NZOZ „Kaczmarczyk,  Rak i  partnerzy” 
prowadzą dyżury, poradnia jest czynna 24 h, do tego dochodzi jeszcze poradnia, którą 
prowadzi dr Kaszek. Firma „Remedium” powinna również dla swoich pacjentów trzymać 
dyżury, ale na pewno sama firma nie dałaby rady, musiałoby to być w połączeniu z inną 
firmą. Bo średnia liczna pacjentów na których prowadzi się dyżury to jest ok. 15 tys. 
Radny Krzysztof Rak poinformował, że nasza gmina ma największy wskaźnik dyżurów, 
są to 3 punkty, a np. w Knurowie jest tylko 1.
Radny Henryk Dyrbuś zwrócił uwagę, że radny Piecha tak ładnie wszystkim dziękował, 
ale jego zdaniem zabrakło jednego słowa – gdyby nie mieli takiego Sołtysa, to na pewno 
tyle nie byłoby zrobione. Jemu na pewno należą się słowa podziękowania za to, że tak 
się  zaangażował,  chociaż  nie  jest  rodowitym  stanowiczaninem,  za  to  trzeba  mu 
podziękować.
Wiceprzewodniczący Hubert Piecha – zgodził  się z tym i  tak się dzieje. Przeciwko 
Sołtysowi nigdy nic nie mieli, zawsze go popierają i szanują. 
Radny  Adam  Kapias poinformował,  że  jako  Stowarzyszenie  Wspólnota  zgłaszają 
kandydaturę Pana Franciszka Bliny do wyróżnienia „Karolinka” 
 
Ad. 12
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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