
S p r a w o  z d a n i e 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji uchwał 
za okres od 28 sierpnia do 29 września 2006 r.

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia  2006 r.  podjęto 10 uchwał wdrażając je do 
realizacji.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz wydał między innymi zarządzenia dotyczące;

– organizacji,  składu,  trybu  pracy  oraz  zakresu  obowiązków komisji  przetargowych  dla 
wyboru wykonawców następujących zadań:
1) modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwionce – II etap,
2) dostawa betonowych elementów na place budów,
3) dostawa wyposażenia świetlicy w OSP Palowice,
4) remont remizy OSP Leszczyny

– powołania  Zespołu  Wyborczego  do  obsługi  administracyjnej  obwodowych  komisji 
wyborczych oraz Miejskiej  Komisji Wyborczej w Czerwionce-leszczynach,

– zwiększenia etatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej o ½ etatu dla Sekcji Finansowo-
Księgowej Ośrodka,

– powołania  komisji  przetargowych  dla  przeprowadzenia  przetargu  ustnego 
nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obręb Czerwionka 
ul. 3 Maja, ul. Parkowa),

– użyczenia  do  czasu  przekazania  w  trwały  zarząd  nieruchomości  gruntowych 
zabudowanych            (ul. Młyńska),

– ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  zbycia  (Czuchów,  Palowice, 
Dębieńsko, Czerwionka),

– powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przekwalifikowania  i  wybrakowania  sprzętu 
obrony cywilnej w magazynie Gminy i  Miasta,

– powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta,

W okresie od ostatniej sesji RM Burmistrz wydał 1 zarządzenie w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym w związku z uchwałą nr L/439/06 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2006 r. 
w sprawie zmian w budżecie oraz 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie oraz układzie 
wykonawczym.
Zmiany te dotyczyły:
– korekty dochodów i  wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji  celowych z 

budżetu  państwa  na  dofinansowanie  realizacji  zadania  własnego  gminy,  jakim  jest 
realizacja programu wieloletniego w zakresie dożywiania w łącznej  kwocie 74.743 zł,

– przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnic i 



Rady Sołeckie w kwocie 7.850 zł,

-  przeniesienia  środków w planie  wydatków między paragrafami  i  rozdziałami w ramach 
działów  klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  ze  wskazaniami  Kierowników  jednostek 
organizacyjnych                       i Naczelników Wydziałów na łączną kwotę  95.060 zł

Po  konsultacji  z  członkami  Zespołu  doradczego  podjąłem  decyzje  i  ustalenia  dotyczące 
między innymi:

– zrzeczenia  się  wieczystego  użytkowania  części  terenu  na  rzecz  Gminy  przez  Polski 
Związek Działkowców (dot.  Terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami”)

– warunków  przejęcia  przez  gminę  nieodpłatnie  wjazdu  do  osiedla  byłego  PGR-u  w 
dzielnicy Czerwionka,

– stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego zbycia nieruchomości gruntowej w rejonie 
ul. Dworcowej w dzielnicy Leszczyny,

– przekazania w trwały zarząd Zakładowi GKiM budynku przy ul.  Ligonia 5c (siedziba 
Zakładu),

– sposobu docelowego ogrzewania budynku Klubowego KS „Piast”,

– naprawy gwarancyjnej ul. Furgoła (od ronda do przejazdu kolejowego),

– dokumentacji projektowej na zadanie: „Renowacja zamku w Czerwionce”,

– wydzierżawienia pomieszczeń w budynku krytej pływalni,

– robót  wykonywanych  przez  najemców  w  budynku  przy  ul.  Wolności  mieszczącym 
między innymi KS 23 „Górnik” Czerwionka,

– oferty cenowej na wykonanie opinii dotyczącej budowy koksowni przez firmę „Asana”,

–  wydania  postanowienia  w  sprawie  opinii  do  wniosku  firmy  zajmującej  sie 
poszukiwaniem                   i rozeznawaniem metanu z pokładów węgla,

– przyznania dodatkowych godzin na podział na grupy z języka francuskiego w Gimanzujm 
nr 4 oraz języka niemieckiego w Gimnazjum nr 5,

– utworzenia trzeciego oddziału klas I w SP 5,

– wyrażenia opinii organu prowadzącego w sprawie wicedyrektorów Zespołów Szkół,

– przyjąłem informację o naliczeniu kar umownych dla wykonawcy zakupu i montażu wiat 
przystanków autobusowych do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

– zapoznałem się z informacją dotyczącą sytuacji finansowej PWiK Spółka z o.o.. W tym 
temacie odbyły się dwie narady robocze z udziałem przedstawicieli PWiK spółka z o.o. 
oraz  Zakładu  GKiM  mające  na  celu  wypracowanie  stanowiska  mającego  na  celu 



ograniczenie zaległości Zakładu wobec PWiK,

– nie  wyraziłem  zgody  na  sprzedaż  na  rzecz  osoby  prywatnej  działki,  która  miałaby 
stanowić  drogę  dojazdową  do  nieruchomości  prywatnej  od  strony  ul.  Wolności. 
Zaproponowałem rozważenie ustanowienia służebności przejazdu,

– zdecydowałem o odebraniu terenu placu zwałowego węgla Spółce „Eko-Węgiel-Stal” z 
uwagi na nie wywiązywanie się jej z zapisów umownych, w szczególności braku płatności 
z tytułu dzierżawy terenu. Równocześnie z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia w 
budżecie środków na stróżowanie w/w nieruchomości (koszt w granicach 4500 zł netto do 
37.800  zł  netto  za  miesiąc)  ,  pozytywnie  zaopiniowałem  zawarcie  umowy   z 
Towarzystwem Doradczo-Finansowym „Carbo-Partner” Spółka z o.o.  z/s w Katowicach 
na okres 6 miesięcy.                               

W okresie  sprawozdawczym przedstawiciele  i  pełnomocnicy Kierownictwa Urzędu wzięli 
udział             w naradach, spotkaniach środowiskowych i imprezach kulturalnych , z których 
na szczególną uwagę zasługują:

– uroczysta  inauguracja  roku  szkolnego  2006/2007  w  Szkole  Podstawowej  nr  8  w 
Dębieńsku  połączona  z  przekazaniem  do  użytkowania  obiektu  szkolnego  po  jego 
termomodernizacji,

– udział  na  zaproszenie  Prezydenta  Miasta  Rybnika  w  podsumowaniu  dotychczas 
zrealizowanych działań  oraz  ustaleniu  planów w ramach projektu  „Odziedzicz  pracę” 
Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL”,

– uroczyste obchody Dnia Weterana poświęcone pamięci bohaterów i ofiar września 1939 r. 
połączone ze spotkaniem z  członkami  Związku Kombatantów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych,

– spotkania  w  ramach  obchodów  700-lecia  Dębieńska  organizowane  przez  placówki 
biblioteczne  prezentujące  między  innymi  historię  kościoła,  placówek   kulturalnych, 
dorobek  artystyczny  miejscowych  artystów  w  zakresie  rzeźby,  fotografii,  malarstwa, 
filmu, prezentacje  młodych poetów i muzyków,

– wziąłem  udział  w  Rejonowych  Dniach  Działkowca  zorganizowanych  przez   Polski 
Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski Delegaturę Rejonową w Rybniku,

– uroczystości dożynkowe w poszczególnych sołectwach i dzielnicach,

– uroczyste obchody 35-lecia pracy szkoleniowej zasłużonego  trenera piłkarskiego pana 
Alfreda Głąba,

– na  zaproszenie  prezydenta  miasta  Katowice  sekretarz  gminy  i  Miasta  wzięła  udział 
w uroczystym odsłonięciu płaskorzeźb upamiętniających Stanisława Ligonia i Wilhelma 
Szewczyka, które stanęły w Galerii Artystycznej na  Placu Grunwaldzkim w Katowicach,

– festyn „Pożegnanie Lata” w dzielnicy Czuchów,



– uroczyste obchody 80-lecia kościoła w Czuchowie,

– udział  przedstawicieli  Gminy  i  świetlicy  środowiskowej  w  podsumowaniu  Kampanii 
„Zachowaj  Trzeźwy  Umysł  2006”  w  Centrum Olimpijskim w Warszawie,  na  którym 
zostały wręczone nagrody główne. Jednym z laureatów jest świetlica środowiskowa w 
Leszczynach.  Dzieci  otrzymały  dwa  komplety  strojów  piłkarskich  z  piłką  nożną 
Mistrzostw Świata 2006,

– Jubileusz 25-lecia Koła nr 96 w Czerwionce Polskiego Związku Wędkarskiego,

– spotkanie  z  laureatami  konkursu  „Estetyczne  zagospodarowanie  ogrodów”. 
W edycji tegorocznej zwyciężyli państwo Urszula i Franciszek Niedziela z Dębieńska. 
Podziękowanie  na  spotkaniu  skierowano  również  na  ręce  przedstawicielek  Koła 
Gospodyń  Wiejskich  w  Palowicach  pani  Anny  Słupik,  Elfrydy  Grzegorzek  i  Jadwigi 
Gembalczyk za  wykonanie  korony dożynkowej,  która  zajęła  I  miejsce  na  Dożynkach 
Powiatowych                          w Gaszowicach oraz korony w kształcie kościoła w 
Palowicach, która wzbudziła podziw                       i uznanie na uroczystościach 
dożynkowych w Palowicach.


