Protokół Nr XLIV/10
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 8 stycznia 2010 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XLIV 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
usprawiedliwił radny Krysztof Rak oraz radny Grzegorz Płonka.
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 budżetu gminy i miasta na 2010 r.,
Przewodniczący w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta prosił
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego.
Wniosek został przyjęty „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 27 listopada i 29 grudnia 2009 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,
2) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do lokowania
wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rybnickiego,
4) 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,
5) zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego.
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
1

10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 27 listopada 2009 r. został przyjęty 13 głosami „za”,
3 „wstrzymującymi” natomiast protokół z sesji w dniu 29 grudnia 2009 r. został przyjęty
14 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Leszek Salamon zapytał od kiedy wiadukt łączący Stanowice ze
Szczejkowicami przez las będzie gotowy.
Burmistrz GiM odpowiedział, że harmonogram tak uwzględnia poszczególne etapy
inwestycji, że zakończenie budowy wiaduktu będzie prawdopodobnie dopiero
w okolicach października. Zdementował pogłoski mówiące o tym, że na obiektach
inżynieryjnych na terenie gminy nic się nie dzieje a ciężar robót wykonawca przeniósł na
Żory, wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Stwierdził, że patrząc na
postępy robót termin jest niezagrożony.
Przewodniczący RM z zadowoleniem dodał, że niedawno został otwarty ruch na dwóch
węzłach autostradowych w Bełku i Dębieńsku.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że być może oczekiwano jakiegoś uroczystego otwarcia tego
odcinka, które zostało przeniesione do Mszanej na dzień 21 grudnia, gdzie odbyło się
spotkanie wszystkich zainteresowanych odcinkiem Świerklany-Gorzyczki. Tam
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma Alpina tłumaczyła się przed
samorządowcami, przed lokalnymi politykami, ale także przed mieszkańcami, faktem
zatrzymania budowy odcinka autostrady. Wszystko co zaplanowaliśmy w związku
z oznakowaniem zostało zrobione, jest węzeł Dębieńsko, jest węzeł Bełk, jest
Czerwionka-Leszczyny. Zwrócił się z apelem o niedeprecjonowanie największego
wydarzenia XXI wieku na terenie naszej gminy jakim jest budowa autostrady. Jeżeli
dzisiaj ktoś powie, że np. za 2 lata autostrada będzie płatna, a drogi w gminie
rozjeżdżone to do nas lokalnych polityków a także do radnych należy to, aby drogi były
w jak najlepszym utrzymaniu. Podkreślił, że z pewnością jakość komunikacji związana
z tym, że mamy autostradę wzrośnie. Stwierdził, że dołoży wszelkich starań, aby drogi
nr 924, 925 oraz wszystkie drogi wojewódzkie były przystosowane do zwiększonego
natężenia ruchu. Oznajmił, że posiada pozytywną informację z Zarządu Dróg
Wojewódzkich dotyczącą kapitalnego remontu drogi 925, w dalszej kolejności będzie
robiona także droga nr 924. Przewiduje się także roboty drogowe na odcinku od kościoła
w Czuchowie do kopalni Dębieńsko tj. ok. 900 m brakującego dobrego asfaltu.
Przewodniczący RM wyraził zadowolenie faktem, że pomimo różnych trudności,
uciążliwości ten odcinek autostrady został praktycznie w terminie oddany do użytku.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 5 stycznia br., Na posiedzeniu zapoznano się z projektami:
- sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009 r.,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,
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- planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
Są to istotne dokumenty regulujące pracę komisji w 2010 r. sprawozdanie z działalności
za ubiegły rok jest obligatoryjne, jego przedstawienia wymaga ustawa o samorządzie
gminnym. Członkowie Komisji wnieśli uwagi do tych projektów, które zostały
przegłosowane i ostateczna wersja tych trzech dokumentów została przyjęta przez
komisję, która zobowiązała przewodniczącego Komisji do przedstawienia
przewodniczącemu RM projektów uchwał dotyczących kontroli i planu pracy na 2010
rok, na kolejnej sesji te projekty uchwał zostaną poddane pod głosowanie. Jednocześnie
Komisja zobowiązała przewodniczącego do przedstawienia na następnej sesji rocznego
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
2) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że na posiedzeniu które odbyło się 6 stycznia br. głównym tematem obrad był projekt
uchwały budżetowej w szczególności dotyczący placówek oświatowych, jak również
placówek kultury oraz bibliotek. Po dyskusji Komisja podtrzymała następujące wnioski
z poprzedniej sesji:
− przeprowadzić standaryzację stanowisk pracy w placówkach oświatowych,
placówkach kultury i bibliotekach,
− przeprowadzić rozmowy z rodzicami oraz nauczycielami, aby zachęcić zachęcać
rodziców 6 – latków do posyłania dzieci do kl. I, wtedy wydatki na przedszkola
będą mniejsze a otrzymywana subwencja większa,
− zabezpieczyć i podjąć przedsięwzięcia aby subwencja, która jest przeznaczona
na uczniów naszej gminy pozostawała na terenie gminy,
− zastanowić się nad kwestią odpłatności w placówkach przedszkolnych.
Budżet na rok 2010 zakłada oszczędności, także w oświacie w związku z tym są
wypowiedzenia na 4 stanowiskach pracy, pozostałe ograniczenia związane z wymiarem
czasu pracy odbędą na zasadzie porozumienia pomiędzy pracodawcami
a pracownikami.
3) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego - Przewodniczący RM
poinformował, że ze względu na chorobę przewodniczącego Komisji sprawozdanie
z działalności Komisji zostanie przedstawione w późniejszym terminie.
4)
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący Komisji radny Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła
posiedzenie 4 stycznia br.
Członkowie Komisji szczegółowo omówili projekt budżetu gminy i miasta na 2010 r. Nie
wszystkie wątpliwości dotyczące niektórych zapisów budżetu zostały rozwiane, ale
informacje te uzyskano na posiedzeniu kolejnych Komisji m.in. Komisji Budżetowej.
Ustalono, że każdy radny zajmie stanowisko w tej sprawie głosując na sesji.
5) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 4 stycznia br.
Komisja omówiła temat dotyczący nadzoru nad gospodarowaniem odpadami ciekłymi
w obiektach publicznych tzn. prowadzenia ewidencji wywozów. W związku z tym, iż
informację w tym zakresie przygotował jedynie Dyrektor ZGM, Komisja jeszcze raz
ponowiła wniosek o przygotowanie takich informacji.
Zgłoszono również wniosek do Straży Miejskiej o prowadzenie kontroli w tym zakresie
w obiektach handlowych i przedstawienie informacji o efektach tych działań za kilka
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miesięcy.
Zapoznano się z informacjami Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w zakresie działań
podejmowanych i planowanych w tym roku w celu zagospodarowania i wywozu
odpadów biodegradowalnych.
Zapoznano się z projektem budżetu na 2010 r. w zakresie dot. branżowo Komisji –
podjęto pozytywną opinię w tym zakresie.
Komisja zwróciła się o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla wszystkich radnych
i przedstawicieli jednostek pomocniczych w celu przedstawienia informacji na temat
koncepcji kanalizacji gminy.
Ustalono, że na kolejne posiedzenie zaproszeni zostaną przedstawiciele Śląskiej Izby
Rolniczej w celu przedstawienia informacji nt. działalności Izby i współpracy z rolnikami
z terenu gminy.
6) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 4 stycznia br.
Komisja podjęła następujący wniosek odnośnie budżetu:
− aby w trakcie roku dotacja na sport kwalifikowany została dostosowana do takiej
wysokości, aby pokryć jeden z wydatków, który ciąży na klubach a mianowicie
opłaty sędziowskie. Zdaniem Komisji dotacja na poziomie 20.000,00 zł załatwia
sprawę tylko w 2/3.
Pozostałe wnioski dotyczące spraw bieżących:
− Komisja zwróciła się do Burmistrza aby zlecił MOSiR-owi opracowanie kosztorysu
utworzenia na terenie gminy sezonowego lodowiska,
− Komisja zwróciła się o przygotowanie informacji dot. szczepień finansowanych
przez okoliczne gminy, z kwotowym wskazaniem w zakresie szczepień przeciwko
rotawirusom oraz pneumokokom,
− Komisja zwróciła się o to aby informacja o tym kiedy i na jakich zasadach
zostanie uruchomione boisko „Orlik” w Czerwionce znalazła się na stronie
internetowej UGiM, MOSiR-u a także w lokalnych mediach.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 6 stycznia br. Na posiedzeniu
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dotyczące branżowo działalności Komisji,
które zaopiniowano pozytywnie. Głównym tematem dyskusji był projekt uchwały
budżetowej, którego Komisja nie opiniowała, ponieważ pod koniec obrad nie było
quorum.
8) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska- Przewodniczący radny
Bernard Strzoda poinformował, że Klub obradował 28 grudnia br. Tematem obrad było
omówienie projektu budżetu na rok 2010 jak również sprawy bieżące. Odnośnie projektu
budżetu na rok 2010 w szczególności zajęto się sprawami dotyczącymi wydatków
bieżących oraz dochodów bieżących, podjęto następujące wnioski:
− aby wydatki bieżące bardziej zdyscyplinować z koniecznością przyjęcia
standaryzacji wydatków w oświacie,
− pochylić się nad uchwałą dotyczącą funkcjonowania przedszkoli, aby zawrzeć
w niej zapisy dotyczące celowości wydawanych środków,
− podjąć działania w kierunku zwiększenia efektywności działalność Bibliotek
Publicznych tak by ich funkcjonowanie nie pokrywało się z funkcjonowaniem
bibliotek szkolnych. Jak również przeanalizować lokalizację tych bibliotek aby
w sytuacjach, gdy to możliwe biblioteki publiczne przenieść do placówek
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oświatowych, w celu wzbogacenia oferty dla czytelników aby mogli oni korzystać
z Biblioteki Publicznej oraz szkolnej w jednym miejscu.
Klub Radnych pozytywnie określa projekt budżetu na 2010 rok odnośnie planowanych
inwestycji, nie ma żadnych oszczędności na inwestycjach, wszystkie zadania
inwestycyjne przyjęte wcześniej przez Radę w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
w tym budżecie się znalazły. Zgodnie z odczuciami członków Klubu budżet roku 2010
jest budżetem możliwości, Klub Radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały budżetowej.
W sprawach bieżących Klub Radnych podjął temat dotyczący dokończenia realizacji
budowy chodników przy drogach powiatowych, chodzi o dofinansowanie gminy do tych
inwestycji, Klub uważa, że środki na te inwestycje należy zabezpieczyć w wysokości ok.
500.000,00 zł zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ładu Przestrzennego.
9) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Samorządowej Przewodniczący Klubu radny Adam Kapias poinformował, że posiedzenie Klubu
odbyło się 7 stycznia br. Głównym przedmiotem obrad był projekt uchwały budżetowej
na 2010 rok, poza pozostałymi uchwałami, które zostały przyjęte jednogłośnie
pozytywnie. W toku dyskusji członkowie Klubu uznali, że ten budżet jest kompromisem,
wynikiem pewnych starć pomiędzy poszczególnymi dzielnicami i poglądami na tematy
finansowania, idzie w dobrym kierunku. Łącząc zamiar poparcia tego budżetu złożył
wszystkim życzenia Dosiego Roku.
10) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 4 stycznia br.
Członkowie Komisji zajęli się przede wszystkim projektem budżetu Wydziału RGiM.
Komisja wyraża zadowolenie wysokością środków przeznaczonych na promocję i rozwój
gminy.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
− pisma Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały oraz informujące o wprowadzeniu autopoprawek
w projekcie uchwały,
- pismo Przewodniczącej Dzielnicy Leszczyny Osiedle, do wiadomości Rady
Miejskiej w sprawie instalacji radaru przy ul. Ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny,
-

pismo Pani Sabiny Szczepanik-Burzyk dotyczące uchwały Rady Miejskiej
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Burzyk,

Przewodniczący RM zwrócił się zgodnie z prośbą pani Sabiny Szcepanik-Burzyk do
Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
o przeczytanie pisma.
-

uchwała Rady Gminy Mszana w sprawie stanowiska Gminy Mszana w sprawie
nazewnictwa węzła Mszana.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie
odczytywać treści projektów uchwał, tylko zgłaszać wnioski lub w przypadku ich braku
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głosować treść uchwały, w związku z tym iż Radni otrzymali projekty uchwał przed sesją
i pracowali nad nimi na Komisjach branżowych, za wyjątkiem projektu uchwały
budżetowej a także projektu uchwały wprowadzonej do porządku obrad na początku
sesji.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.
1) Przewodniczący RM poinformował, że analiza projektu budżetu na 2010 rok była
prowadzona na posiedzeniach Komisji branżowych, jak również poinformował, że
zgodnie z uchwałą Nr XXVI/264/08 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2008 r. przebieg
sesji, na której podejmowana będzie uchwała budżetowa obejmuje następujące punkty:
1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza,
2) Stanowisko oraz uzasadnienie do projektu przez Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów,
3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Burmistrza,
4) Debata nad projektem,
5) Ustosunkowanie się Burmistrza Gminy i Miasta do głosów w dyskusji,
6) Głosowanie nad projektem.
Ad 1) Przewodniczący RM zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały
budżetowej.
Burmistrz GiM poinformował, że projekt budżet jest projektem możliwości Gminy ale
także jest to projekt uwzględniający zapisy WPI, który jest budowany przez Radę, odnosi
się on do potrzeb inwestycyjnych i nie tylko, które Rada Miejska zgłasza. Wytyczne
związane m. in z prawodawstwem unijnym spowodowała, że konstrukcja naszego
budżetu od października 2009 r. jest inna. Nowa ustawa o finansach publicznych
zmienia filozofię tworzenia budżetu, narzuca nowe formuły związane z konstrukcją
budżetu. De facto ze względu na to, że w większości samorządów także w naszej
gminie budżety są budżetami możliwości a nie potrzeb, często w obszarze deficytu
posiłkuje się kredytem czy obligacją. Tak dotychczas było jeśli chodzi o nasz samorząd i
w niektórych obszarach tak zostanie, niestety obszar dotyczący dochodów bieżących i
wydatków bieżących został mocno obostrzony potrzebą zrównoważenia tegoż, czyli
wydatki bieżące nie mogą być wyższe aniżeli dochody bieżące. W tym obszarze budżet
musi się bilansować. Ten zapis, który nie pozwala na przekroczenia, ponieważ
dotychczas deficyt można było pokryć kredytem, obligacją czy środkami ze sprzedaży
majątku, tego zrobić nie będzie można. W związku z tym takie działania zostały podjęte,
które niektórzy uznali za działania związane z kryzysem finansowym w gminie, ale tak
faktycznie oszczędności dotyczą przyszłości gminy, bezpieczeństwa finansów w gminie
a także bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników jednostek organizacyjnych urzędu
oraz samego urzędu. Podkreślił, że te działania w perspektywie roku 2011 a szczególnie
roku 2014 kiedy będziemy mówić o zadłużeniu indywidualnym mogą spowodować, że
rozwój naszej gminy a przez to bezpieczeństwo mieszkańców będzie zapewnione.
Dlatego zostały podjęte takie często niepopularne decyzje, które w coraz większym
stopniu trafiają do świadomości ludzi, ponieważ to nie jest zamach na ich pracę,
wynagrodzenie a wręcz odwrotnie to jest zabezpieczenie możliwości ich pracy na
najbliższe lata. Złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali nad
budżetem roku 2010
w szczególności Skarbnikowi GiM panu Zbigniewowi
Wojtyło, z wielu względów po pierwsze dlatego, że procedujemy budżet według nowej
procedury, co w większości samorządów nie miało miejsca a po drugie podjął wspólnie z
kierownictwem urzędu ten trud wstawienia finansów gminy na odpowiednie tory.
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Maszyna jest, maszynista też, teraz potrzeba trochę pary, która jest potencjałem
wszystkich, ale w szczególności liczy na potencjał Rady Miejskiej, ponieważ od jej
decyzji będzie zależała przyszłość naszej gminy. Podziękował za krytyczne uwagi
dotyczące projektu budżetu, które były motorem sprawczym do działania. Wspomniał o
bardzo ważnej kwestii dotyczącej wszystkich mieszkańców a mianowicie kanalizacji
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Koncepcja kanalizacji czyli przedstawienie
obszaru finansowego i technicznego jest już gotowa. Jesteśmy w posiadaniu wszystkich
danych, które pozwalają na wybór najlepszego z rozwiązań dotyczących kanalizacji. Ten
wybór będzie podyktowany po pierwsze potrzebami cywilizacyjnymi, ale także
możliwościami finansowymi gminy oraz mieszkańców. Ponieważ koszty związane z
zrzutami oraz przyłączami poniosą właśnie mieszkańcy. W 2010 roku rozpoczniemy
procedurę związaną z kanalizowaniem gminy, to jest olbrzymie przedsięwzięcie, które
będzie realizował nasz zakład, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z prostej
przyczyny ponieważ inwestycja zostanie pomniejszona o podatek VAT. Zakład trzeba do
tego zadania przystosować poprzez dokapitalizowanie, które
jest olbrzymim
wyzwaniem.
Dochody budżetowe to: 93.732.617,87 zł, w tym dochody bieżące: 77.511.718,63 zł,
dochody majątkowe 16.220.899,24 zł,
Plan wydatków kształtuje się na poziomie 101.588.479,04, w tym wydatki bieżące to
85.837.912, 75 zł, natomiast wydatki majątkowe to 15.750.566,27 zł.
Planowany deficyt: 7.855.861,17 zł, źródłami pokrycia deficytu będą:
−
przychody z kredytu w kwocie 6.835.694, 17 zł.
−
przychody z wolnych środków w kwocie: 1020.167,00 zł.
Planowane przychody to: 14.231.875,59 zł, natomiast rozchody to: 6.376.014,42 zł.
Budżet finansowy przedkłada się na potrzeby rzeczowe oraz inwestycyjne. Poziom
inwestycji to prawie 20 mln. zł, jeśli przyjmiemy, że budżet jest 100 mln. zł, to inwestycje
są na poziomie 20%, czyli dość higieniczny budżet tak się mówi na budżet w którym
inwestycje są na poziomie 15-25%. Podkreślił, że w budżecie uwzględnione są środki
finansowe dla rad dzielnicowych oraz środki na współfinansowanie zadań z Powiatem
Rybnickim w wysokości 500.000,00 zł.
Budżet roku 2010 jest budżetem naszym, dobrze byłoby go zrealizować wspólnie,
tak abyśmy mogli spokojnie spojrzeć w oczy mieszkańcom.
Ad 2) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Andrzej Jarmundowicz
przedstawił następujące opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
−
Uchwała Nr 4100/II/140/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.835.694,17 przedstawionego
w projekcie budżetu na 2010 r. Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; wydaje się
pozytywną opinię, (zał. po protokołu),
−
Uchwała Nr 4100/II/141/2009 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do
projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia i przestrzegania
przepisów ustawy dotyczącej uchwalania i wykonania budżetu w następnych latach;
wydaje się pozytywną opinię, (zał. po protokołu),
−
Uchwała Nr 4100/II/139/2009 w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na rok
2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem; wydaje się
pozytywną opinię, (zał. do protokołu).
Różnice pomiędzy projektem budżetu przed korektami a tym po korektach przedstawiają
się następująco:
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dochody zostały obniżone o kwotę 2.400.469,03 zł w tym dochody bieżące się
nie zmieniły, natomiast dochody majątkowe zostały pomniejszone o 2.400.469,03 zł, ta
korekta poszła w dobrym kierunku,
−
różnica w wydatkach wynosi 1.984.302,70 zł,
Komisja Budżetu i Finansów do procesu procedowania nie wniosła żadnych
zastrzeżeń. Jeśli chodzi o wyrażenie opinii o projekcie budżetu do której Komisja była
zobligowana to doszło do takiego precedensu, że pod koniec posiedzenia Komisji nie
było quorum i projekt budżetu nie został zaopiniowany. W związku z powyższym
doszliśmy do wniosku, że każdy z radnych będzie miał okazję, także kluby, do wyrażenia
swojego poglądu. Zapytał czy może przedstawić opinię Klubu PIS i Wspólnoty
Samorządowej.
Przewodniczący RM odpowiedział, że zgodnie z procedurą teraz powinno mieć miejsce
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez pana Burmistrza.
−

3)
Przedstawienie opinii RIO przez Burmistrza GiM.,
Burmistrz GiM odniósł się do wypowiedzi radnego Jarmundowicza, który wspomniał, że
poziom zadłużenia w gminie wynosi 47 mln, co nie do końca jest zgodna z prawdą
ponieważ takie wysokości zostały wprowadzone do projektu budżetu, natomiast trzeba
wziąć pod uwagę fakt, że obligacje nie zostały zaciągnięte, wykorzystanie kredytu
zmniejszone. W związku z tym deficyt został pomniejszony o około 6 mln.zł, taka była
potrzeba, która generowała sprawy związane z szukaniem możliwości obniżania deficytu
budżetu gminy.
Przedstawił Uchwałę Nr 4100/II/140/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. II Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości finansowania
deficytu w kwocie 7.835.694,17, przedstawionej w projekcie budżetu na 2010 r. ;
wydaje się pozytywną opinię.
4,5) Debata nad projektem oraz ustosunkowanie się Burmistrza Gminy i Miasta do
głosów w dyskusji,
Przewodniczący RM stwierdził, że po przeanalizowaniu projektu budżetu ten budżet
jest typowo budżetem możliwości a przede wszystkim budżetem zdeterminowanym
nową ustawą o finansach publicznych. Jest to okres przejściowy, natomiast pełne
konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych będą miały
miejsce w 2011 r.
Radny Marek Paluch zwrócił się z pytaniem dotyczącym środków będących do
rozdysponowania przez jednostki pomocnicze, czy dysponowanie tymi środkami
pozostanie na tej samej zasadzie jak dotychczas.
Skarbnik GiM pan Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że odnośnie środków będących do
dyspozycji przez jednostki pomocnicze, ich sposób rozdysponowania pozostaje taki
sam, czyli z tych 45.000,00 zł, kwota w wysokości 40.000,00 zł musi zostać
przeznaczona na inwestycję drogową czy chodnikową.
Przewodniczący RM zwrócił uwagę na to, że bardzo długie i burzliwe dyskusje miały
miejsce na komisjach, dlatego nie dziwi się, że radni nie zabierają teraz głosu.
Stwierdził, że to jest pozytywny kierunek działania Rady Miejskiej.
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że po analizie projektu uchwały
budżetowej na rok 2010 oraz po wysłuchaniu wyjaśnień jakie członkowie Klubu Radnych
PiS i Wspólnoty Samorządowej otrzymali na komisjach branżowych m.in. Komisji
Budżetu i Finansów, stwierdza się, że w projekcie budżetu znalazły się następujące
zadania:
−
budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w ramach projektu Gmina Dzieciom,
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w kwocie 640.000,00 zł, wspomniał, że Klub w latach 2008 i 2009 mówił o tym
i zostało to w 2010 roku ujęte z czego członkowie Klubu bardzo się cieszą,
−
rozbudowa ZS nr 1 i SP nr 1; przewidziana kwota 2.000.000,00 zł, zwrócił uwagę,
że na początku powstawania tego budynku, projektu już wtedy przewidywały
nowe skrzydło, z różnych przyczyn politycznych a także czysto ekonomicznych
zostało to zaniechane. Natomiast w projekcie budżetu na rok 2010 zostało to
zadanie ujęte z czego jako Klub Radnych bardzo jesteśmy zadowoleni,
−
termomodernizacja poszczególnych jednostek oświatowych, na rok 2010
przewidziane są dwie takie termomodernizacje w ZS nr 3 oraz Gimnazjum nr 2,
−
Pan Burmistrz wcześniej wspomniał, że będzie finalizowana realizacja zadania
pn. kanalizacja sanitarna w dzielnicy Czerwionka Karolinka, Klub Radnych o to
zabiegał, bardzo dużo wysiłku włożył w to radny Waniek,
−
budowa kompleksu obiektu sportowego w ramach programu „ Moje boisko Orlik
2012” przy ul. Sportowej w Leszczynach, zostało to zadanie ujęte w projekcie
budżetu na 2010 rok, tutaj są duże środki zewnętrzne, cieszymy się, że to
zadanie zostało ujęte,
−
remonty dróg m.in. ul Powstańców w Leszczynach, to zadanie jest ujęte
w projekcie, czekaliśmy na to dosyć długo, ta ulica przez jakiś czas była jakby
odciążeniem ul. Ks. Pojdy przy realizacji zadania kanalizacja sanitarna,
Usłyszeliśmy także o środkach będących do dyspozycji jednostek pomocniczych,
jesteśmy z tego jako Klub bardzo zadowoleni.
Standaryzacja zatrudnienia w placówkach oświatowych. Zwrócił uwagę na to, że wydatki
na oświatę to jedno z największych obciążeń dla budżetu każdej gminy w Polsce, ok. 40
% całego budżetu gmin. Wydatki w placówkach oświatowych dzielą się na
wynagrodzenia ok. 80% i wydatki bieżące ok. 20% tj. opał, prąd, woda. Zwrócił uwagę
na to, że tych wydatków bieżących nie da się ograniczyć, rezerw można szukać
w wydatkach płacowych, nie chodzi o obniżanie płac nauczycielem, czy pracownikom
administracyjnym. W tej sprawie było bardzo dużo zamieszania, były pogłoski, że 20
a nawet więcej nauczycieli straci pracę a otrzymaliśmy wiadomość, że tych zwolnień
będzie raptem 4. Chodzi tutaj o racjonalizowanie dystrybucji tych środków i pierwszym
etapem standaryzacji zatrudnienia zgodnie z wypracowanymi kryteriami mając do
dyspozycji odpowiednio zdefiniowane parametry. Zapytał czy do mierzenia tych
kryteriów mamy program, który miałby na celu racjonalizację tych wydatków, który
zmierzałby także do podnoszenia jakości nauczania i poszerzania oferty edukacyjnej.
Na dzień dzisiejszy trzeba sobie odpowiedzieć, że nie mamy, ale są zapewnienia ze
strony organu wykonawczego a także z ust pani Naczelnik Wydziału Edukacji, które
usłyszeliśmy na Komisji Oświaty i Kultury. Po otrzymaniu tej informacji jesteśmy jako
Klub Radnych bardzo zadowoleni. Zostało także powiedziane, że wejdzie taki program,
który zostanie opracowany do końca czerwca. Stwierdził, że standaryzacja w oświacie
jest potrzebna, ponieważ liczba urodzeń maleje w związku z tym subwencja z państwa
też maleje, ta subwencja nie wystarcza na prowadzenie szkół, ona zabezpiecza środki
tylko w części. Klub Radnych ze zrozumieniem podszedł do tej kwestii, wierzymy, że
zostanie to zrealizowane. Przeszedł do programu szczepień przeciwko meningokokom,
jest on prowadzony już 3 rok, jako Klub Radnych występowaliśmy w tej sprawie,
cieszymy się, że w projekcie budżetu znalazły się środki na ten cel. Jesteśmy
zadowoleni, że
w projekcie znalazły się środki na remonty ośrodków zdrowia.
Poruszył także sprawę dotyczącą dofinansowywania sportu kwalifikowanego,
podziękował za to, że środki
w projekcie budżetu zostały na ten cel zabezpieczone.
Zwrócił się do Burmistrza GiM ze stwierdzeniem, że Klub będzie śledził wykonanie tych
zadań w ciągu roku 2010, na niektóre z nich czekano trzy lata, na niektóre więcej. Panie Burmistrzu ma pan bardzo duży mandat zaufania, Klub PiS i Wspólnoty
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Samorządowej będzie głosował za przyjęciem budżetu na rok 2010.
Burmistrz GiM podziękował za stanowisko Klubu PiS i Wspólnoty Samorządowej.
Stwierdził, że warto być Burmistrzem aby pod koniec kadencji usłyszeć z ust opozycji
takie stwierdzenie - to jest miód na serce. Następnie odniósł się do wielu kwestii
związanych z wystąpieniem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdził,
że dzisiaj został przez opozycję dowartościowany, ale wcześniej w różny sposób był
dyskredytowany. Dezinformacja wprowadziła spore zamieszanie w środowisku
mieszkańców. Pewne decyzje są niepopularne, ale żeby być dobrym Burmistrzem,
dobrym gospodarzem trzeba takie decyzje podejmować, trzeba wychodzić do ludzi
i mówić im całą prawdę. Poinformował, że w obszarze oświaty podjął się zadania, które
być może jako nauczycielowi nie wypadało mu robić, ale zrobił ponieważ w tym
obszarze posiada spore doświadczenie. Stwierdził, że był pewien, że nie krzywdząc
nikogo można tę operację wykonać bo ona w konsekwencji uchroni wiele miejsc pracy.
W sposób ewolucyjny dojdziemy do standaryzacji, której nie da się przeprowadzić
w dwa dni tj. proces. Poinformował, że nieprawdą jest jakoby powiedział iż trzeba
zwalniać emerytów, powiedział tylko, że jak zajdzie taka potrzeba to ci którzy mają
drugie źródło utrzymania będą musieli ustąpić tym, którzy tej pracy potrzebują. Taka
informacja to nie jest dezinformacja, różne źródła podawały różne informacje mówiące
o liczbach, które są kłamliwe. Poinformował, że uwierzył mu Klub Radnych RRGiAŚ,
który w jakiś sposób go promuje, który wie, że występuje w imieniu mieszkańców. Dzisiaj
usłyszał ciepłe słowa ze strony drugiego Klubu z których się cieszy i za które serdecznie
dziękuje. Zwrócił uwagę, że od 1990 roku jest radnym tej gminy i często głosował
populistycznie. Także w roku 2000 kiedy to skończyły się dochody z kopalni i trzeba było
dla ratowania budżetu zaciągnąć olbrzymi kredyt, od tego czasu gmina dołuje.
Stwierdził, że na kredyt żyć nie można, to co robi od trzech lat zmierza w kierunku
pokazania nowej drogi dla tej gminy, ale także w kierunku obniżania deficytu. Obecnie
sięgamy po środki zewnętrze dlatego, że deficyt udało się obniżyć. Zacytował art.
z Tygodnika Rybnickiego w którym mówi się o tym, że Burmistrz przyznał premie dla
urzędników. Burmistrz przyznał premie dlatego, że takie jest prawo, jeżeli można
przyznać to tak zrobić trzeba. Takie prawo mieli wszyscy kierownicy jednostek
organizacyjnych jeżeli w swoich budżetach mieli na to środki. Stwierdził, że tym ludziom,
pracownikom po prostu to się należy, codziennie ich ocenia. Oznajmił, że jeżeli
przeciwnicy polityczni mówią czego nie powinien robić to jest to zły kierunek, ponieważ
powinni mówić co powinien zrobić. Na koniec stwierdził, że warto było zostać
Burmistrzem tej gminy, to jest sukces tego samorządu – Razem można więcej.
Radny Bernard Strzoda, oznajmił, że cieszy się z faktu iż Klub Radnych PiS
i Wspólnoty Samorządowej tak pozytywnie podchodzi do zadań, które zostały zawarte
w projekcie budżetu na rok 2010. Odniósł się do kwestii wypowiedzianych przez
radnego Jarmundowicza ponieważ jedne informacje trzeba sobie wyjaśnić, mianowicie
odnośnie zadania dotyczącego placów zabaw, które jest zgłaszane w ramach Programu
Odnowy Wsi, propozycja, aby to zadanie objęło wszystkie sołectwa wyszła od pana
Burmistrza, natomiast dzięki wspólnej postawie wszystkich sołtysów zostało zgłoszone
jedno zadanie dla całej gminy a obejmujące wszystkie sołectwa. Stwierdził, że jest to
bardzo dobry kierunek dla naszej gminy, ponieważ za jednym zadaniem realizujemy
drobne inwestycje we wszystkich sołectwach a wiadomo, że gmina może zgłosić jedno
zadanie. Odnośnie zadań związanych z remontami i inwestycjami na drogach podobnie
jak program związany z termomodernizacjami obiektów; te programy zostały
wprowadzone w roku 2008. Program remontów i inwestycji drogowych przygotowany
został przez Dyrektora ZDiSK-u wspólnie z Burmistrzem panem Grzegorzem Wolnikiem
w tym programie opracowano kryteria, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez
sołtysów, przewodniczących Rad Dzielnic, przez Radę Miejską. Dzięki temu został
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opracowany program, który jest skutecznie realizowany trzeci rok budżetowy, zadania
zapisane na poszczególne lata są konsekwentnie realizowane. Podobnie program
związany z termomodernizacją gminnych obiektów publicznych, kiedy te programy były
wprowadzane w 2008 roku większość radnych Klubu PiS i Wspólnoty Samorządowej
głosowała przeciwko budżetowi, podobnie było w roku 2009. Podziękował za to, że Klub
Radnych PiS i Wspólnoty Samorządowej trafnie zauważył, że zadania przyjęte w roku
2008 są realizowane do obecnego budżetu, że te działania idą w dobrym kierunku, służą
rozwojowi gminy i że Klub jest za dalszą realizacją tych zadań. Stanowisko Klubu Ruchu
Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska jednogłośnie przegłosowała projekt budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2010.
Radny Antoni Bluszcz jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która niejednokrotnie
składała wnioski przyjmowane przez Radę Miejską do realizacji przez pana Burmistrza,
stwierdził, że wszystkie wnioski pokontrolne zostały w nowym budżecie uwzględnione.
Oznajmił, że mamy taką sytuację, że naszemu budżetowi na przyszłe lata nic nie
zagraża, to było głównym powodem działań Komisji Rewizyjnej w świetle zmieniającej
się ustawy o finansach publicznych. Podziękował Klubowi PiS i Wspólnoty
Samorządowej za to, że mówimy wspólnym językiem, działamy wspólnie jako Rada.
Podziękował Klubowi, który jest prawicowy, że zachował się w sposób prawy.
Radny Andrzej Jarmundowicz przytoczył art. 242 nowej ustawy o finansach
publicznych, który był głównym powodem działań Komisji Budżetowej, a który wchodzi
w życie od 1 stycznia 2011 roku: „ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż
planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
i wolne środki ”. Art. 243, który wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku: „ organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja
spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym następującym po roku budżetowym
relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1)
spłat rat kredytów i pożyczek,
2)
wykupów papierów wartościowych
3)
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relazcji jej dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
ogółem budżetu obliczoną według określonego w ustawie wzoru.
Wyjaśnił, że we wcześniej wypowiedzi nie było żadnej intencji personalnej. Środki
zewnętrze w porównaniu z latami ubiegłymi są dosyć znaczące z czego Klub jest bardzo
zadowolony. Cieszymy się, że we wszystkich sołectwach będą powstawać place zabaw,
ale jeśli dobrze zrozumieliście to powiedziałem, że to sygnalizowaliśmy, ruchy były po
stronie pana Burmistrza. Na koniec stwierdził, że nie ważne na czyj sposób będziemy to
robili ważne abyśmy to zrobili dobrze.
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka pan Jan Tokarz
odniósł się do wypowiedzi radnego Jarmundowicza dotyczącej przechwalania się jakie
to Klub Radnych PiS i Wspólnota Samorządowa ma zasługi w wykonywaniu zadań,
które będą realizowane. Zwrócił uwagę na fakt, że to Rada Dzielnicy Czerwionka
Karolinka ubiegała się o wykonanie kanalizacji sanitarnej a Klub PiS i Wspólnoty
Samorządowej w 2007 r. nie poparł tego wniosku, dlatego do tej pory to nie jest
wykonane. W związku z tym podkreślił, że bardzo nietaktowne jest przypisywanie sobie
zasługi w tym temacie.
Radny Alojzy Waniek- wspomniał iż na Komisji Budżetu i Finansów otrzymał
informację, że na rozpoczęcie zadania pn. kanalizacja sanitarna zostanie przekazane
600.000,00zł, a zdjęte to ma być z zadania, które dotyczy ul. Granicznej. Wspomniał, że
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wniosek w sprawie kanalizacji sanitarnej składał po raz kolejny i na ten wniosek
Burmistrz odpowiedział w ten sposób, że zgodnie z zapisami koncepcji kanalizacja
sanitarna na osiedlu domów jednorodzinnych Gwarek jest przewidziana wszędzie,
w związku z powyższym prosił się nie obawiać, ta kanalizacja zostanie wykonana.
Zwrócił uwagę, że oczekiwał potwierdzenia, że ta kwota 600.000,00 zł zostanie zdjęte
i przekazana PWiK-owi na dokapitalizowanie zadania rozpoczynającego kanalizowanie
tej gminy począwszy od Czerwionki, na wykonanie dokumentacji. Niestety potwierdzenia
nie ma a zadanie ul. Granicznej istnieje w dalszym ciągu, wyjaśnił, że nie jest przeciwny
wykonania tej drogi, ale ma pewne obiekcje, że ta droga nie spełnia żadnych warunków
aby była komunikacyjną. Wspomniał, że podejmowano także temat zagospodarowania
wolnej przestrzeni publicznej w Dębieńsku i Klub Radnych odniósł się do tego bardzo
pozytywnie. Zwrócił się do Burmistrza o potwierdzenie słów dotyczących kanalizacji.
Burmistrz GiM – podkreślił, że w trakcie swojego wystąpienia wspomniał o tym, że
kwota 500.000,00 zł będzie przeznaczona na zadania wspólne z Powiatem. To są m.in.
zadania, które będą pokryte poprzez wyprowadzania z zapisów WPI ul. Granicznej.
Potwierdził, że do spraw związanych z kanalizacją będziemy wracać w trakcie roku
budżetowego, po to aby procedować zmiany w budżecie dotyczące tego zadania.
Wyjaśnił, że koncepcja została opracowana, uwzględnia ona pięć wariantów w każdym
z nich jest dzielnica Czerwionka Karolinka. Podkreślił, że nie ma niebezpieczeństwa, że
to zadanie nie zostanie zrealizowane, ale czeka nas długa droga. Rozpoczynając od
roku 2010, jest rezerwa budżetowa i jeżeli będą potrzebne środki finansowe na
rozpoczęcie realizacji tego zadania a na pewno będą potrzebne to zostaną one
wykorzystane. Natomiast jeśli chodzi o dokapitalizowanie PWIK-u to mówimy o kwocie
ok. 10.000.000,00 zł, tego w budżecie na rok 2010 nie ma. Zwrócił się o przyjęcie
informacji na ten temat, poinformował o tym, że na najbliższej sesji bądź spotkaniu
roboczym jeżeli Rada wyrazi taką chęć, to ta koncepcja kanalizacji w tych wszystkich
wariantach zostanie przedstawiona. Zwrócił się do radnego Wańka ze stwierdzeniem,
iż we wszystkich wariantach znajduje się dzielnica Czerwionka Karolinka.
Radny Hubert Piecha – zwrócił uwagę na fakt, że budżet był wyczerpująco
przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdził, że tutaj
nie ma już o czym dyskutować, najważniejsze, że budżet zabezpiecza podstawowe
potrzeby mianowicie oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa oraz pewnych inwestycji. Budżet
jest do przyjęcia, wobec czego złożył wniosek o zakończenie dyskusji oraz przystąpienie
do głosowania.
Radca prawny Zbigniew Pławecki poinformował, że jeżeli został złożony wniosek
formalny o zakończenie dyskusji to należy go przegłosować.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji.
- wniosek o zakończenie dyskusji został przyjęty 17 głosami „za” oraz
2 „wstrzymującymi”.
Radny Alojzy Waniek zgłosił wniosek formalny o 10-minutową przerwę.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach.
- wniosek o przerwę w obradach nie został przyjęty; 8 radnych głosowało „za”
wnioskiem, 9 „przeciw” a 2 się wstrzymało.
6)
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,
Uchwała Nr XLIV/522/10 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
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2010 rok została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do głosowania kolejnych projektów uchwał:
2)
Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIV/523/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach
została przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za”.
3)
Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rybnickiego, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLIV/524/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rybnickiego została przyjęta 15 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”.
4)
Do projektu uchwały 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, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLIV/525/10 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 została przyjęta
jednogłośnie 17 głosami „za”.
5)
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od
nieruchomości i podatku rolnego.
Skarbnik GiM pan Zbigniew Wojtyło przedstawił zmiany w projekcie uchwały, które są
w zakresie inkasentów a więc zmiana pana Henryka Dyrbuś na panią Teresę Dyrbuś
a także pana Franciszka Blina na panią Alinę Słupik.
Uchwała Nr XLIV/526/10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej inkasa podatku od
nieruchomości i podatku rolnego została przyjęta jednogłośnie 16 głosami „za”.
Ad. 9
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Ad. 10, 11
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił się o usunięcie awarii centralnego ogrzewania
u p. Adamskiego, który mieszka na 3 piętrze przy ul. Morcinka 4 B. W całym bloku jest
ciepło a w mieszkaniu p. Adamskiego prawdopodobnie instalacja grzewcza wykonana
jest wadliwie. Zwrócił uwagę na to, że pan Adamski jest starszą, schorowaną osobą.
Radny Bogdan Knopik zapytał się o to kiedy, na jakim etapie są rozmowy dotyczące
remontu dróg min. ul. Asnyka. Odnośnie boiska w dzielnicy Dębieńsko to wierzy, że ono
powstanie a przynajmniej ta inwestycja rozpocznie się w 2010 roku. Poruszył także
kwestię zagospodarowania przestrzeni publicznej w formie rynku.
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Burmistrz GiM wyjaśnił, że firma Avax poinformowała, że w okresie zimowym robót
takich jak ul. Asnyka nie będzie wykonywała. Natomiast odnośnie boiska to będziemy
chcieli to zadanie realizować z programu Orzeł, pieniądze na to zadanie ze strony
samorządu są zabezpieczone. Rynek w Dębieńsku to jest obszar na którym krzyżują się
różne własności: powiatu, gminy oraz prywatna. Tę przestrzeń publiczną należy
uporządkować, obszar ten jest tak faktycznie miejscem parkingowym zakładu GLÜCK
i korzystających z usług sklepowych, w niedzielę jako parking na potrzeby kościoła.
Koncepcja musi zakładać uregulowanie tego obszaru w sposób gwarantujący z jednej
strony kwestię wizualną a z drugiej praktyczną, związana m.in. z parkowaniem.
Zainteresowanie tym terenem oprócz Starostwa Powiatowego muszą wykazać także
właściciele sklepów czy zakładu, o miejsca parkingowe powinni zabiegać w ramach
projektu, ponieważ będzie to dla nich zdecydowanie taniej dlatego, że za projekt zapłaci
gmina. Poinformował o potrzebie uregulowania przestrzeni publicznej także
w Czerwionce. Koncepcja jest już gotowa, obejmuje ona obszar kilkudziesięciu hektarów
tj. obszar wyznaczony granicami dróg Furgoła, 3 Maja oraz Wolności - obszar
Familoków oraz centrum Czerwionki. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni
publicznej w Czerwionce zostanie zaprezentowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Jedynym problemem jest teren po byłej stacji paliw, który chcemy odkupić od stacji
Orlen, w momencie kiedy tę sprawę uregulujemy, kompleksowo podejdziemy do tematu
zagospodarowania przestrzeni publicznej.
Przewodniczący
RM
podziękował
panu
Burmistrzowi,
że
wspomniał
o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w dzielnicy Dębieńsko, w sprawie której
zwracał się z pismami do pana Burmistrza, również Rada Dzielnicy zwracała się w tej
sprawie, będzie miało to finał w tym roku. Wyraził zadowolenie, że inwestycja dotycząca
boiska zostanie również w tym roku rozpoczęta.
Radny Alojzy Waniek zwrócił uwagę, na sytuację mieszkańców dzielnicy Czerwionka
Karolinka, którzy mieszkają w pobliżu autostrady. W ostatnim czasie pracownicy lasu
oznaczyli drzewa do wycięcia. Zwrócił uwagę na to, że jeżeli te drzewa zostaną wycięte
to ci mieszkańcy zostaną narażeni na niesamowity hałas a ekranów dźwiękoszczelnych
nie buduje się w miejscach gdzie jest zalesienie i można to wyciszyć w inny sposób.
Zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na ten problem Nadleśnictwu.
Radny Albin Szweda zwrócił się o spotkanie z przedstawicielami firmy Strabag, aby
umożliwili przejazd z uwzględnieniem ul. Dalekiej a także wiaduktu łączącego Stanowice
ze Szczejkowicami, bez konieczności objazdu przez Palowice.
Zwrócił się także o sfinalizowanie budowy chodnika przy ul. Gliwickiej.
Radny Marek Paluch podziękował w imieniu mieszkańców użytkujących kompleks
garaży przy ul. Kościuszki za wykonanie oświetlenia tegoż obiektu.
Radny Hubert Piecha wyraził zadowolenie tym, że budżet został jednogłośnie przyjęty.
Zwrócił się o lepsze oznakowanie dzielnicy Pod Grabina w Stanowicach. Zwrócił także
uwagę na potrzebę jak najszybszego remontu drogi nr 925 oraz o zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach, szczególnie na drogach prowadzących do szkół.
Radny Henryk Dyrbuś odniósł się do pisma pani Szczepanik-Burzyk, stwierdził, że
pismo jest krzywdzące w stosunku do Komisji, która poświęciła dużo czasu na
rozwiązanie tej sprawy.
Burmistrz GiM poinformował, że zdążył przeczytać tylko Decyzję Powiatowego
Inspektora Budowlanego, z treści wynika, że p. Szczepanik-Burzyk pisząc do nas nie
miała racji. Zwrócił się do Przewodniczącego RM oraz do Komisji Prawa aby odpisać
tylko, że taka interpretacja jest błędna, ponieważ wszelka polemika nie ma sensu.
Radny Alozy Waniek zwrócił uwagę na to, że poświęcił tej sprawie sporo czasu i jest
w posiadaniu informacji nie tylko mieszkańca ale formalnych dokumentów w kwestii
rozwiązania tego problemu. Jeżeli dokumenty będą potrzebne to je udostępni aby
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można było z nich skorzystać. W tej sprawie nie ma o czym dyskutować, należy
wystosować tylko należytą odpowiedź.
Radny Adam Kapias poinformował o wątpliwościach dotyczących tematu bibliotek,
który to temat wcześniej w sprawozdaniu podjął pan Bernard Strzoda a dotyczące
kwestii przejmowania przez biblioteki szkolne funkcji bibliotek publicznych.
Przewodniczący RM oznajmił, że w późniejszym czasie zostanie przedstawiona
stosowna informacja w tym zakresie.
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:
Katarzyna Gerzok
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr inż. Marek Profaska

15

