Protokół Nr XLV/10
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 stycznia 2010 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XLV sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, powitał wszystkich Radnych,
Sołtysów - szczególnie nowego Sołtysa sołectwa Stanowice Stanisława Brezę,
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępców Burmistrza,
pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W Sesji brało udział 18 radnych, nieobecność
usprawiedliwili radni Henryk Dyrbuś, Edward Kucharczyk i 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 zgłosił wniosek, zgłoszony przez Burmistrza G i M o wprowadzenie
do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1)
udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu
przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na
drogach wojewódzkich - wniosek został przyjęta „jednogłośnie” 14 głosami „za”.
2)
przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Wykonanie remontu
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Stanowicach” - wniosek został
przyjęta „jednogłośnie” 14 głosami „za”.
3) przejęcia od Województwa Śląskiego zdania p.n. „Budowa chodnika wraz
z kanalizacją deszczową przy DW 924 w Sołectwie Szczejkowice - ETAP I –
budowa kanalizacji deszczowej” - wniosek został przyjęta „jednogłośnie” 14
głosami „za”.
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych - wniosek został przyjęta
„jednogłośnie” 14 głosami „za”.
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych - wniosek został przyjęta
„jednogłośnie” 14 głosami „za”.
Przewodniczący poinformował również o wprowadzeniu autopoprawek w projektach
uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetu gminy i miasta na 2010 r.,
zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach.
Zaktualizowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Aktualizacja porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu w dniu 8 stycznia 2010 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) przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Działalności Gospodarczej,
Promocji i Rozwoju na 2010 r.,
2) przyjęcia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.,
3) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,
4) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do wystawienia
weksla in blanco,
5) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Powiatowej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej,
6) ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, a realizującymi zadania własne Gminy i Miasta w zakresie udzielania
schronienia oraz wyżywienia osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym,
przebywającym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7) zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach,
8) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich
Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51,
9) przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów,
10) określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek
procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w domach
wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
11) wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego
ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów
zmodyfikowanych genetycznie,
12) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez
Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach
wojewódzkich,
13) przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Wykonanie remontu chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Stanowicach”,
14) przejęcia od Województwa Śląskiego zdania p.n. „Budowa chodnika
wraz
z kanalizacją deszczową przy DW 924 w Sołectwie Szczejkowice - ETAP I – budowa
kanalizacji deszczowej”,
15) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych,
16) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych,
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie.
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Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 8 stycznia 2010 r. został przyjęty 14 głosami „za”,
2 „wstrzymującym”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Przewodniczący Rady pytał czy w kwestii modernizacji oświetlenia ulicznego,
wcześniejsze zgłoszenia dokonane w przez rady dzielnic i sołectw będą brane pod
uwagę.
Burmistrz G i M poinformował, że baza danych jest w Urzędzie, wnioski zgłoszone na
przestrzeni lat oraz ostatnio będą uwzględnione. Chciałby aby ten temat wykonać
kompleksowo.
Radny Waldemar Mitura pytał gdzie sprawdzić, czy wnioski zostały przyjęte.
Burmistrz G i M prosił o kontakt w tej sprawie z wydziałem branżowym.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 26 stycznia br. Na posiedzeniu Komisja zapoznała się
z projektami uchwał w sprawie planu pracy Komisji oraz planu kontroli Komisji. Przyjęto
sprawozdanie z pracy Komisji w 2009 r. Wysłuchano wyjaśnień Skarbnika odnośnie
planów finansowania remontów dróg i chodników w 2010 r. oraz przyjmowania do
budżetu i wydatkowania środków stanowiących dotychczas wpływy i wydatki GFOŚiGW.
Komisja zapoznała się z przedstawionym przez zespół kontrolny protokołem kontroli
LKS Bełk oraz przyjęła następujący wniosek pokontrolny:
wnioskuje się do Burmistrza o rozpatrzenie możliwości prowadzenia przez
MOS i R w Czerwionce-Leszczynach w imieniu stowarzyszeń sportowych
postępowań wyłaniających podmioty organizujące:
1) dowóz grup zawodników na zawody sportowe,
2) dostarczanie sprzętu sportowego.
Radny Adam Kopias zwrócił uwagę że stowarzyszenia mają własną osobowość
i trudno aby gmina miała fundować przejazdy.
Radny Antoni Bluszcz wyjaśnił, że na to są środki które stowarzyszenia otrzymują
z dotacji gminy.
Burmistrz stwierdził, że gdyby to nie był problem to stowarzyszenia nie zgłaszałyby
tego.
Rada przyjęła zgłoszony wniosek 15 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 stycznia br.
Komisja przyjęła plan pracy na 2010 r. Omówiono temat dot. rewitalizacji osiedla
„familoków” w Czerwionce.
3) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 25 stycznia br. Komisja omówiła
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i pozytywnie zaopiniowała branżowe projekty dot. działalności OPS oraz Wydziału
Ekologii i Zdrowia. Zapoznano się z informacją na temat pracy pracowników socjalnych.
4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że na posiedzeniu które odbyło się 27 stycznia br. Komisja zapoznała się z projektami
uchwał, do których nie zgłoszono uwag. W sprawach bieżących zajęto się tematem dot.
wynagrodzeń dla nauczycieli w poszczególnych grupach zawodowych. Poinformował, że
w latach 2010 – 2011 uzyskano 4 mln. zł. do wykorzystania w placówkach oświatowych.
Radny Adam Kapias zwrócił uwagę, że dodatkowe środki tj. 4 mln. zł., to nie są środki
na wynagrodzenia, to są środki na konkretne zajęcia pozalekcyjne realizowane
w placówkach, a wyrównanie wynagrodzeń jest wydatkiem budżetowym.
Radny Robert Kowol poinformował, że wynagrodzenia nauczycieli składają się z 21
pozycji, te 4 mln. zł. to są środki, które pozwolą nauczycielom uzyskać dodatkowe
wynagrodzenie, które będzie wliczane do średniej rocznej, oczywiście nie są to środki
z budżetu gminy ale unijne.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Wiceprzewodniczący
Komisji Albin Szweda poinformował, że Komisja odbył posiedzenie 25 stycznia br.
Omówiono projekty uchwał w sprawie:
1) określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i wysokości stawek
procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu
przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań
na drogach wojewódzkich,
3) przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Wykonanie remontu
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Stanowicach”,
4) przejęcia od Województwa Śląskiego zdania p.n. „Budowa chodnika wraz
z kanalizacją deszczową przy DW 924 w Sołectwie Szczejkowice - ETAP I –
budowa kanalizacji deszczowej”,
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych, które zaopiniowano pozytywnie.
Komisja zapoznała się z informacją na temat koncepcji uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny tj. z propozycją
pięciu wariantów. Informacja zawierała zakres rzeczowy i finansowy zadania. Najmniej
obciążający finansowo gminę jest wariant 5 obejmujący miasto Czerwionka-Leszczyny,
z wyjątkiem dzielnicy Dębieńsko.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Komisja
nie odbyła posiedzenia przed sesją.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 26 stycznia br.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat koncepcji kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej dla całej gminy.
Komisja omówiła temat dotyczący nadzoru nad gospodarowaniem odpadami ciekłymi
w obiektach publicznych tzn. prowadzenia ewidencji wywozów.
Komisja zapoznała się z informacjami w tym zakresie przygotowanymi przez dyrektorów
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jednostek organizacyjnych: MOK-u, MOSiR-u, ZDiSK-u a także przez Zastępcę
Burmistrza pana Andrzeja Raudnera oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
Ustalono, że po prowadzeniu kontroli w tym zakresie w obiektach handlowych przez
Straż Miejską zostanie przedstawiona informacja o efektach tych działań.
Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Powiatowej Placówki OpiekuńczoWychowawczej, wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego
dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów
zmodyfikowanych genetycznie.
Zapoznano się z rozdysponowaniem środków finansowych w budżecie Wydziału
Ekologii i Zdrowia na zadania dotyczące branżowo prac Komisji.
W posiedzeniu Komisji brał udział delegat Śląskiej Izby Rolniczej pan Krystian Brząkalik,
który przedstawił informację na temat działalności Izby i współpracy z rolnikami z terenu
gminy.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 stycznia br. Na posiedzeniu
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, które
pozytywnie zaopiniowano.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br.
omówiono materiały na sesję Rady, szerzej dyskutowano na temat projektów dot.
współpracy z Powiatem w zakresie realizacji zadań drogowych i chodnikowych.
Zapoznano się również z informacjami nt. propozycji koncepcji kanalizacji gminy.
10) 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, poruszono również
kwestie dot. koncepcji kanalizacji gminy.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pisma Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowych projektów uchwały oraz informujące o wprowadzeniu autopoprawek
w projektach uchwał,
2) pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach
zawierające odpis pisma Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności
dokonania ustawowych czynności w związku z przypadającymi w ty roku terminami
wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego,
3) pismo Koalicji Polska Wolna od GMO w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku
Województwa Śląskiego dot. ogłoszenia obszaru Województwa wolnego od roślin
zmodyfikowanych genetycznie.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący RM Marek Profaska podał pod głosowanie wniosek aby nie
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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 18 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju na 2010 r., uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/527/10 w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz
Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju na 2010 r. została przyjęta
„jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/528/10 w sprawie przyjęcia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2010r., została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/529/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do wystawienia weksla in blanco, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/530/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do wystawienia weksla in blanco, została przyjęta „jednogłośnie”
– głosowało 18 Radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Powiatowej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/531/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 18 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, nie będących jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a realizującymi zadania własne Gminy i Miasta
w zakresie udzielania schronienia oraz wyżywienia osobom tego pozbawionym w tym
bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/532/10 w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, nie będących jednostkami organizacyjnymi
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a realizującymi zadania własne Gminy i Miasta
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w zakresie udzielania schronienia oraz wyżywienia osobom tego pozbawionym w tym
bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/533/10 w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 18
Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/534/10 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 18 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/535/10 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 18
Radnych.
10) D projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków
udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych i użytkowych w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/536/10 w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków
udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych i użytkowych w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 18 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku
Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą
wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/537/10 w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Sejmiku
Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą
wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 18 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu
reprezentowanemu
przez
Zarząd
Województwa
Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XLV/538/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu
reprezentowanemu
przez
Zarząd
Województwa
Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.
„Wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Stanowicach”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/539/10 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.
„Wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Stanowicach”,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zdania p.n.
„Budowa chodnika
wraz z kanalizacją deszczową przy DW 924 w Sołectwie
Szczejkowice - ETAP I – budowa kanalizacji deszczowej”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/540/10 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zdania p.n.
„Budowa chodnika
wraz z kanalizacją deszczową przy DW 924 w Sołectwie
Szczejkowice - ETAP I – budowa kanalizacji deszczowej”,
została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/541/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
16) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/542/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 Radnych.
Ad. 8,9
Przewodniczący pytał o boisko w Dębieńsku – jaki przyjęto tok postępowania.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że od podjęcia uchwały budżetowej tj. od 8 stycznia nic się
nie zmieniło. Zakładana jest realizacja tego boiska w ramach programu pilotażowego
„Orzeł”, jeżeli nie będzie takiej możliwości, to w ramach własnych środków. Jedyna
rzecz, która w międzyczasie nastąpiła to jest wysłanie do powiatu decyzji o wycięciu
drzew z obszaru na którym ma być budowa. W najbliższym czasie planowany jest
wyjazd do Warszawy do Ministerstwa Sportu, w I kwartale będzie wiadomo w jakiej
formie boisko będzie budowane. Poinformował, że w 2010 r. wybudowane zostaną dwa
„Orliki”, jeden w Leszczynach, drugi w Czerwionce przy Zespole Szkół jako placówka
powiatowa.
Radny Marek Paluch podziękował Marioli Czajkowskiej Dyrektor MOK i wszystkim tym
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którzy przyczynili się do organizacji imprez w związku z kolejną edycją Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Czerwionce. Pytał czy prowadzone są rozmowy z Kompanią nt.
przejęcia Zbiornika Tama.
Andrzej Raunder Z-ca Burmistrza poinformował, że kontaktują się cały czas
z Kompanią w tym zakresie, ale rozmowy się przeciągają, odsyłani są od jednej do
drugiej agencji Kompanii, ale temat powoli posuwa się do przodu, nie zostanie
zapomniany.
Radny Hubert Piecha pogratulował wyboru Sołtysowi Stanowic Stanisławowi Brezie.
Stwierdził, że jest to dobry wybór i ma nadzieję, że radni, sołtys i rada sołecka będą
wspólnie działać dla dobra sołectwa. Podziękował Burmistrzowi za wyczerpujące
wyjaśnienia wszystkich spraw, które nurtują mieszkańców Stanowic a dotyczą głównie
ośrodka zdrowia i chodnika w Stanowicach.
Radna Stefania Szyp – związku z planowaną modernizacją oświetlenia w gminie
poinformowała, że określiła miejsca na dodatkowe oświetlenie, takich miejsc jest 7,
oświetlenie w tych miejscach jest wskazane ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców, gdyż notowano tam włamania i kradzieże. Przy tej okazji stwierdziła, że
wszystkie drogi w Czuchowie były bardzo dobrze odśnieżone, główne jak i boczne, za
co serdecznie podziękowała.
Radny Waldemar Mitura poruszył sprawę ul. Ligonia – za 7 miesięcy kończy się
gwarancja na tą drogę, coraz większe są w drodze dziury i wyrwy. Burmistrz Wolnik
mówił, że sprawa skończy się w sądzie, ale w sądzie będzie się to toczyć miesiącami,
latami a dziury będą powstawały. Prosił aby atakować jeszcze teraz w okresie
gwarancyjnym, aby wykonać te naprawy. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu dla
Powiatu na ciągi pieszo-jezdne. Pan Burmistrz w kampanii wyborczej mówił, że dla
dzielnicy Leszczyny Osiedle ważnym jest modernizacja dróg i chodników. Co roku jako
Rada Dzielnicy o te środki występują. Wyraził nadzieję, że kiedyś się tego doczekają.
Prosił również o informacje na temat terenu po byłej Biedronce w Leszczynach –
w prasie pojawiły się informacje, że tam powstanie pawilon – na jakim to jest etapie, czy
jest właściciel? Jest to dobre miejsce na parking dla górnego osiedla.
Burmistrz G i M odpowiedział, że teren po byłej Biedronce, nie jest terenem gminnym,
z posiadanych informacji wynika, że właściciel planuje przeznaczyć teren pod
działalność usługowo-handlową. Gmina nie ma na to wpływu a nie są w stanie wykupić
tego terenu aby prowadzić tam działalność która pasowałaby gminie. W zakresie
ul. Ligonia trwają rozmowy z wykonawcą i być może zakończy się to w sądzie, natomiast
cząstkowe remonty muszą być wiosną przeprowadzone, bo ta zima zrobi spustoszenie
nie tylko na ul. Ligonia. Cieszy się, że ktoś zaglądał do jego programu wyborczego,
praktycznie w całości jest już zrealizowany. Kwestia parkingów i ciągów pieszych na
osiedlu w Leszczynach, jest kwestią bardzo złożoną. Osiedle było budowane w latach
50-tych. W tym czasie były 1,2 samochody i parkingów nie trzeba było, dzisiaj w każdej
rodzinie jest przynajmniej 1,2 lub więcej samochodów i problem parkingów jest
problemem prawie nie do rozwiązania. Z punktu widzenia przepisów w tej ścisłej
zabudowie budować ich nie można. Tam gdzie jest to możliwe będzie to robione.
Budowa ciągów pieszych, tak jak w całej gminie, chciałby aby mieszkaniec mógł
poruszać się bezpiecznie chodnikiem. Hasło bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo
m.in. na drogach, chciałby aby duża część środków finansowych z budżetu na ten cel
została przeznaczona. W tej kadencji przeznaczono zresztą „lwią” część budżetu, nawet
zaciągnięto na tę okoliczność kredyt, na zadania drogowe i chodnikowe. Okazuje się, że
tych pieniędzy w dalszym ciągu jest za mało. Powiedział także, co radni przyjęli
oklaskami, że budżet na 2010 r. jest budżetem potrzeb ale i możliwości.
Jeżeli będzie mowa o roku 2011, a myśli, że na tę okoliczność będą kolejne programy
wyborcze, aby znalazły się zapisy mówiące o tym, że planuje się sprawy związane
9

z pięknym osiedlem Leszczyny, pięknym osiedlem które jest wzorem dla
przyjeżdżających z zewnątrz.
Cieszy to, że
89 budynków zostało
stermomodernizowanych, kończą się remonty dachów. Z utęsknieniem czekają
mieszkańcy Czerwionki na to aby remonty tam przeprowadzać. Ale zaczęto
w Leszczynach i w Leszczynach trzeba skończyć.
Radny Bogdan Knopik – odniósł się do sprawy ograniczenia wydatków w oświacie.
W Dębieńsku w szkole podstawowej dyrektor podjął decyzję o ograniczeniu nadgodzin
dla dwóch nauczycieli i została zatrudniona pani o niższym wykształceniu. Jest to
pewna oszczędność dla budżetu. Ale jakie zasady obowiązują, czy oszczędności są
ważniejsze, czy dobro dziecka zostało tu również rozważone. Jeżeli zatrudnia się
nauczycieli o niższym wykształceniu to poziom nauczania obniża się. Dowiedział się, że
każdy dyrektor placówki jest suwerennym i sam podejmuje decyzje, ma obawę, że jeżeli
zostanie to podchwycone przez inne jednostki, to będą ograniczać nadgodziny
i zatrudniać kogoś o niższym wykształceniu, faktycznie jest to jakaś oszczędność, ale
czy to jest sens oświaty, która jego zdaniem powinna stać na najwyższym poziomie
i dostęp do nauki powinien być jak najlepszy dla naszych dzieci. Pytał czy w przyszłym
planie organizacyjnym dyrektorzy będą mieć pełną swobodę w zakresie zawierania
umów o pracę ze swoimi pracownikami. Czy będzie można łączyć etaty – o to pytają się
nauczyciele, jest to bardzo ważne dla nich. Czy Burmistrz będzie reagował w temacie
zatrudniania osób o niższym wykształceniu.
Burmistrz G i M – dobrze, że ten temat poruszono i będzie mógł na forum to wyjaśnić.
To kolega radnego Knopika V-ce Przewodniczący Klubu Radnych mówiąc o budżecie
powiedział, że przyjmują zgłaszane przez Burmistrza sprawy związane z racjonalizacją
wydatków.
Podstawowa sprawa to jest kwestia, co to jest racjonalizacja wydatków i co to jest
standaryzacja nauczania. To są tematy które dot. oświaty tj. standaryzacja
a racjonalizacja dot. wszystkich jednostek gminy a także oświaty. Ustawa o systemie
finansów narzuciła taki a nie inny sposób budowania budżetu, który musi być
zrównoważony na poziomie wydatków i dochodów bieżących. Każda jednostka
otrzymała informację mówiącą o tym, że należy zracjonalizować wydatki, taka informacja
dotarła także do każdego dyrektora szkoły. Informacja była poprzedzona stwierdzeniem,
że racjonalizacja nie może wpłynąć na poziom nauczania. Nie można zrobić nic co jest
niezgodne z ustawą o systemie oświaty i kartą nauczyciela. Sygnał poszedł
jednoznaczny, to dyrektor placówki decyduje jaką prowadzi politykę zatrudnieniową.
To on podpisuje umowy. Mówimy o obszarze wydatków bieżących w którym są m.in.
płace i dyrektor każdej placówki otrzymał sygnał mówiący o tym, że jeżeli jest w stanie
zaoszczędzić w obszarze pozapłacowym, to nie musi dotykać to pracowników.
To dyrektor decydował o tym co może zrobić. W przedmiotowej sprawie dyrektor podjął
decyzję i to jest jego suwerenna decyzja, dzisiaj musimy poczekać na skutki tej decyzji.
Byłby ostrożny w wypowiedziach mówiących, że nauczyciel stażysta jest gorszym
nauczycielem od nauczyciela dyplomowanego. Należy poczekać jakie efekty pracy będą
nauczyciela, który przyszedł. Nie ubyło godzin, zmniejszyła się ilość godzin nauczyciela,
który w etacie ma 18 godzin, etat to jest to co musi wyrobić i są godziny
ponadwymiarowe, które są dodatkową formą zapłaty. Rozmawiał z radnym w tym
temacie, do ostatecznej rozmowy z dyrektorem jeszcze nie doszło. Prosił aby radni
niewyręczalni rodziców, nauczycieli, tym bardziej zainteresowanych. Nie przyszedł do
niego żaden rodzic, żaden nauczyciel, informacja przekazana była informacją radnegorodzica. Radny-rodzic ma prawo a w niektórych obszarach obowiązek, iść do szkoły, iść
do dyrektora i zasygnalizować problem. Skoro takich sygnałów nie ma ze szkoły, to być
może spodziewano się, że burmistrz będzie ręcznie sterował. Uważa, że dyrektorzy
placówek pracują dobrze, opiera to na tym, że jeszcze pracują. Jeżeli byłoby inaczej tej
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pracy po prostu by niemieli. Nauczyciel zatrudniony we szkole jest chroniony ustawą
o systemie oświaty i kartą nauczyciela, natomiast dyrektor to jest umowa o pracę. Dziś
wydaje ocenę bardzo dobrą dyrektorom, bo nie ma do nich większych zastrzeżeń.
Radny Bogdan Knopik – to co tu usłyszał potwierdziło to co usłyszał na Komisji
Oświaty, że dyrektor podejmuje ostateczne decyzje odnośnie zatrudnienia w swojej
placówce. Jeżeli w kwietniu, maju dojdzie do sytuacji, że trzeba będzie obniżyć płace
w danej placówce, to dyrektor może to rozwiązać w ten sposób, że zatrudni kogoś
z niższym wykształceniem.
Burmistrz G i M – to dyrektor stymuluje pracę szkoły, ma przede wszystkim dbać
o jakość kształcenia, o poziom i to on najlepiej wie komu dać pracę a komu ewentualnie
tej pracy nie dać. Traktuje tę sprawę jako jednostkową, nie było innych sygnałów w tym
temacie. Żaden nauczyciel nie przyszedł do Burmistrza i się nie skarżył. Jest jakaś
psychoza w tym środowisku powodowana tym, że mówi się dziś, iż Burmistrz-nauczyciel
szkodzi dzisiaj oświacie. Tak nie jest, oświata była, jest i będzie priorytetem, gmina
Czerwionka-Leszczyny będzie stała oświatą.
W 1991 r. został dyrektorem pierwszej szkoły ponad podstawowej w tej gminie, to on to
spowodował swoją pracą i zaangażowaniem z nauczycielami którzy go wsparli, choć
niektórzy mówili że tu jest pustynia intelektualna, bo jest kopalnia i młodzież idzie do
szkoły zawodowej, bo chce zaraz pracować. Dzisiaj nie pozwoli sobie odebrać jedną
decyzją, nie jako nauczyciela ale jako burmistrza, który musi dbać o interes wszystkich
mieszkańców gminy, tego czego nikt mu nie odbierze, że oświata w gminie CzerwionkaLeszczyny jest na wysokim poziomie i to można sprawdzić. Racjonalizacja nie może na
to wpłynąć, aczkolwiek pojedyncze przykłady to pokazują. Zwrócił uwagę, że
poniedziałek przyjmuje mieszkańców i przyjmuje także młodych nauczycieli, którzy
kończą studia i pytają o pracę w tej gminie, odsyła ich do szkół, do dyrektorów. Nie
można blokować możliwości pracy dla tych, którzy tej pracy chcą. Zakłada, że każdy
przychodzący nauczyciel jest potencjalnie dobrym albo bardzo dobrym nauczycielem.
Natomiast wiadomym jest, że droższym nauczycielem jest nauczyciel wyższy stażem
i stopniem awansu zawodowego. Prosił aby o oświacie dziś mówić dobrze. W szkołach
trwają spotkania z rodzicami w związku z realizacją programu unijnego, po trzech
spotkaniach z rodzicami, kilkaset osób, żaden rodzic nie wstał i nie powiedział
„Burmistrzu co robicie z tą oświatą”. Odwrotnie jest dobrze pozyskano 4 mln zł na
wzmocnienie. To jest wzbogacenie oferty oświatowej o takie przedmioty, o których
jeszcze nie dawno tylko można było sobie pomarzyć. Mamy bardzo dobrych dyrektorów,
bardzo dobrych nauczycieli, bardzo dobra młodzież i prosili aby nie deprecjonować tego
co przez lata tu się robiło. Jest jeden tylko problem na który ani burmistrz, ani radni nie
mają wpływu. To jest to, że demografia jest taka jaka jest. Jeżeli okaże się, że nie będzie
kogo uczyć, to szkoły nie buduje się dla nauczyciela, szpitala dla lekarza itp., wszystko
musi mieć swój podmiot i to jest podstawowa rzecz. Dzisiaj jeżeli w trzech szkołach,
a mówi się, że we wszystkich, połączono klasy i w żadnej szkole klasa nie liczy więcej
niż 30 uczniów, to czy to jest zamach na oświatę. Jeżeli są trzy klasy a łączna liczba
uczniów tj. 50, to aż się prosi aby zrobić dwie klasy po 25 uczniów i to jest jeszcze
luksus. W jednej ze szkół w której łączono (bez konfliktów) trzy klasy w dwie, od
września d 31 grudnia ubyło kilkunastu uczniów. Dzisiaj dyrektor uznał, że jak ma
oszczędzać to złączy trzy klasy w dwie, któryś nauczyciel straci godziny ale żaden
nauczyciel w tej gminie nie stracił pracy. Zwrócił się aby robić wszystko, aby atmosferę
wokół tego poprawić.
Przyjechała także Telewizja Katowice i pierwsze pytanie było co tu jest z tą
racjonalizacją i standaryzacją oświaty, nie uzyskał informacji kto ich przysłał. Nie był
u Burmistrza żaden rodzic, żaden nauczyciel w tej sprawie. Prosił aby przekazać
nauczycielom, żeby Burmistrza się nie bali. Burmistrzem się bywa a nauczycielem się
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jest.
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że nie podważa tego co Burmistrz mówi, ale
informację że decyzje podejmuje dyrektor mógł uzyskać w grudniu i nie byłoby tematu.
Burmistrz G i M stwierdził, że dyrektor ma własną politykę, jest autonomia szkoły,
dyrektor musi wiedzieć za co dostaje pieniądze.
Radny Bogdan Knopik pytał o łączenie etatów.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że to również jest kompetencja dyrektora.
Przewodniczący dodał, że łączenie etatów od dawna ma miejsce i jest to realizowane.
Radny Alojzy Waniek
zwrócił uwagę na brak w porządku obrad informacji
o działalności Straży Miejskiej. Radni spotykają się z mieszkańcami i mając taką
informację łatwiej jest odpowiadać na pytania dot. pracy Straży.
Przewodniczący wyjaśnił, że jest to druga sesja w tym miesiącu i 2 tygodnie temu
Komendant przedstawiał informację, natomiast zawsze można zgłosić zapytania.
Następnie zgłosił pytanie dot. remontu ul. Asnyka zdewastowanej przy budowie
autostrady, czy mamy zapewnienia ze strony AVAX, że droga zostanie naprawiona.
Burmistrz G i M stwierdził, że ul. Asnyka nie została zdewastowana działalnością
AVAX, ta droga nigdy nie przypominała prawdziwej drogi. Dziś dzięki temu, że jeździł
tam AVAX może ona być prawdziwą ulicą. Prawdopodobnie w marcu, jeżeli warunki na
to pozwolą położona zostanie tam warstwa asfaltu, natomiast chcą wymóc na AVAX
naprawę ul. Leśnej w Czerwionce.
Ad. 10
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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