Protokół Nr LI/10
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 czerwca 2010 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia LI 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 21 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska stwierdził na podstawie listy
obecności, że w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Protokół Nr L/10 z sesji w dniu 28 maja 2010 r. został przyjęty 14 głosami „za”,
3 „wstrzymującymi”.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Grzegorz Wolnik (zał.)
Poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami kontraktu firmy STRABAG.
Uzyskano zapewnienia dyrektora kontraktu, że po zakończeniu inwestycji teren zostanie
doprowadzony do porządku, łącznie z obsianiem trawy, wynika to z umowy.
Radny Alojzy Waniek pytał gdzie jest dostępny wykaz lokali socjalnych. Pytał również
czy w przyjętym studium zabezpieczono obszary, które mogą być podtapiane i narażone
na powódź.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta poinformował, że wykaz lokali
socjalnych jest dostępny w Wydziale GK i L. W studium oczywiście zaznaczono
wszystkie te obszary, które stanowią tereny przewietrzania i doliny cieków i rzek. Projekt
studium podlegał opiniowaniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, jest to
obowiązek i tak dokument musi być sporządzony.
Przewodniczący pytał czy na spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Górniczych była
poruszana sprawa dot. szkód górniczych i występowania o odszkodowania.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta poinformował, że były rozmowy
aby nowe prawo geologiczne i górnicze przygotowywane przez Parlament zawierało
bardziej korzystniejsze rozwiązania. Stowarzyszenie Gmin Górniczych wydelegowało
swojego przedstawiciela do komisji sejmowej, która nad tym pracuje.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 22 czerwca br.
Na posiedzeniu Komisja przyjęła
następujące wnioski pokontrolne:
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1) Wniosek do Komisji i Przewodniczącego Rady o ujednolicenie aktów prawa
miejscowego w zakresie nazewnictwa Straży Miejskiej,
2) Wniosek do Burmistrza G i M o uwzględnienie w projekcie budżetu 2011 r.
środków na nowy samochód dla SM, dostosowany do potrzeb Straży. Aktualny
samochód którym dysponuje Straż nie nadaje się do pewnych zdań przez nich
realizowanych. Zdecydowanie również zaczynają wzrastać koszy utrzymania.
3) Wniosek do Burmistrza G i M o wyposażenie SM w garaż służbowy.
Radny Adam Kapias pytał czy wnioski Komisji dot. zakupu samochodu i garażu są
oparte na jakieś ekspertyzie technicznej gdyż uważa, że nie jest to powiązane
z
kontrolą, która powinna obejmować zakres dot. spraw organizacyjnych,
nieprawidłowości.
Radny Antoni Bluszcz wyjaśnił, że Komisja stwierdziła to na podstawie prostej rzeczy –
Komisja również ma badać skutki finansowe jednostki organizacyjnej, którą kontroluje.
Jeżeli w pozycji remonty i zakup części następuje zdecydowana zwyżka, to sprawy
polegające na nadmiernym zakupie części i oddawania samochodu do remontu można
by potraktować jako niegospodarność. Dlatego aby Komendant Straży nie był
posądzony o niegospodarność w wydatkowaniu środków gminy, postawiono taki
wniosek.
Roman Gorzowski Z-ca Komendanta SM poinformował, że samochód, którym
dysponują ma 5 lat i na liczniku 300 000 km.
Radny Antoni Bluszcz dodał, że samochód nie jest przystosowany do zadań które
Straż Miejska wykonuje w terenie, nie na drogach utwardzonych, po wertepach.
Przewodniczący stwierdził, że oprócz aspektu ekonomicznego, głównym czynnikiem
powinien być czas dyspozycyjności, jeżeli ten czas dyspozycyjności radykalnie się
skraca to wniosek jest jednoznaczny, a koszty z tym związane dodatkowo argumentują
ten wniosek.
Rada przyjęła przedstawione wnioski 19 głosami „za”
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 czerwca br.
Omówiono materiały na sesję, pozytywne zaopiniowano projekty uchwał branżowych.
Wstępnie zapoznano się z projektem Programu ochrony zabytków w gminie i mieście
Czerwionka-Leszczyny. Wniosków Komisja nie podjęła.
3) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że na posiedzeniu które odbyło się 21 czerwca br. Komisja omówiła
i pozytywnie zaopiniowała branżowe projekty dot. działalności Biura Polityki Społecznej.
Podjęto wniosek o przeanalizowanie sytuacji sprzętowej i kadrowej MOSiR-u pod kątem
potrzeb związanych z utrzymywaniem obiektów sportowych (boisk) – na dziś do obsługi
tych obiektów MOSiR ma jeden traktore i jedną osobę, stąd Komisji wydaje się, że ten
obszar wymaga dosprzętowienia i wzmocnienia kadrowo tym bardziej, że w przyszłym
roku będziemy mieli 3 boiska ze sztuczną nawierzchnią i 8 boisk naturalnych. Zaprosił
na jutro, na 26.06.br na obiekt KS „Piast”, gdzie będzie rozgrywany turniej o Mistrzostwo
Podokręgu w kategorii juniorów.
4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że na posiedzeniu które odbyło się 23 czerwca br. Komisja zapoznała się z materiałami
na sesję Rady. Omówiono protokół NIK dot. zapewnienia warunków do realizacji
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wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych i szkół podstawowych.
Komisja złożyła gratulacje dla Wydziału Edukacji za tak pomyślną kontrolę. Otrzymano
informuję nt. rozbudowy ZS Nr 1 i budowy przedszkola w Bełku.
Komisja zwróciła się o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji dotyczącej prac
remontowych przeprowadzonych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym.
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że na Komisji dyskutowano również na temat
terenu starego cmentarza w Leszczynach, gdzie zbiera się młodzież, odbywają się
libacje. Zgłosił prośbę aby Straż Miejska objęła kontrolą ten teren, kto jest właścicielem
terenu.
Radny Robert Kowol stwierdził, że faktycznie ten temat był poruszany i zwracano się
do Straży Miejskiej o kontrole.
Radny Alojzy Waniek dodał że jeżeli właścicielem jest gmina to należy podjąć
określone działania.
Przewodniczący Rady poinformował, że właścicielem terenu jest parafia.
Radny Waldemar Mitura poinformował, że na Komisji Oświaty otrzymał zapewnienie
Burmistrza Wolnika, że zostanie uporządkowany teren po boisku przy Gimnazjum Nr 2.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
Komisji Grzegorz Płonka poinformował, że Komisja odbył posiedzenie 21 czerwca br.
Omówiono projekty uchwał w sprawach branżowo dotyczących prac Komisji, które
zaopiniowano pozytywnie.
Członkowie Komisji zapoznali się z pismami: pismem mieszkańców ul. Biskupa Pluty
z prośbą o utwardzenie nawierzchni, Komisja przekazała pismo do ZDiSK-u w celu
rozpoznania, pismem ZDiSK-u dotyczącym przekazania wniosku Komisji do Zarządu
Dróg Powiatowych dotyczącego zminimalizowania kosztów zadania nr 2 ujętego
w dotacji ze Powiatem Rybnickim dotyczącym remontu chodnika wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi powiatowej nr 5343 S
ul. Furgoła w dzielnicach Czerwionka i Dębieńsko na odcinku od końca chodnika
w rejonie wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Asnyka.
Otrzymano również informację, iż do obrad dzisiejszej sesji zostanie wprowadzony
projekt uchwały zmieniający ustalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na
terenie gminy Czerwionka-Leszczyny.
W sprawach bieżących: poruszono sprawę braku dojazdu do prywatnych posesji a także
firm przez plac Matejki w Leszczynach, wysłuchano informacji Dyrektora ZGM-u
dotyczącej budowy budynku socjalnego w Leszczynach, poruszono kwestię potrzeby
wyjaśnienia stanu prawnego dróg niczyich na terenie Stanowic, szeroką dyskusję
wywołała sprawa ostatnich podtopień na terenie gminy w wyniku których
w szczególności ucierpieli mieszkańcy Stanowic, co związane jest z szkodami
górniczymi występującymi na tych terenach.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – Komisja
odbyła posiedzenia 22 czerwca br. Na posiedzeniu omówiono sprawę związaną ze
skargą złożoną na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
przez Państwo Zbigniewa i Helenę Bolik. W wyniku dyskusji w której brali udział
Państwo Zbigniew i Helena Bolik, skarżący wycofali złożoną skargę.
Komisja podjęła wniosek aby otoczyć szczególną opieką Państwo Bolik, w miarę
możliwości w pierwszej kolejności zapewnić im mieszkanie socjalne. Komisja
wnioskowała również aby za m-c przedstawić informację na temat podjętych działań.
Członkowie Komisji wstępnie zapoznali się z projektami uchwał dot. postępowania
z bezpańskimi zwierzętami.
Ustalono, iż 7 lipca br. o godz. 15.00 odbędzie się
posiedzenie Komisji w tym temacie.
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Członkowie Komisji zwracali uwagę na potrzebę zwiększenia pieszych patroli Straży
Miejskiej na osiedlach i restrykcyjnego egzekwowania zapisów Regulaminu czystości
i porządku w gminie w zakresie utrzymania zwierząt domowych.
Zgłaszano szereg pytań do Dyrektora ZD i SK w sprawach dot. remontów dróg, na które
Dyrektor udzielił odpowiedzi.
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 22 czerwca br.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał branżowych na najbliższą sesję Rady
Miejskiej:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, Komisja
pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał.
Otrzymano również informację, iż do obrad dzisiejszej sesji zostanie wprowadzony
projekt uchwały zmieniający ustalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na
terenie gminy Czerwionka-Leszczyny dotyczący odbioru przez przedsiębiorców zużytych
baterii i akumulatorów.
Komisja zapoznała się z informacją na temat dzikich wysypisk na terenie gminy, które są
na bieżąco likwidowane przez pracowników ZDiSK.
Ustalono, że na kolejne
posiedzenie komisji ZD i SK przygotuje szczegółową informację na temat odbioru
odpadów biodegradowalnych.
W sprawach bieżących poruszono kwestię zasypywania remiz śródpolnych położonych
w Podgrabinie w Stanowicach, podjęto dyskusję nt. informacji, która ukazała się
w mediach dotycząca dopłat w wysokości 40% do kolektorów słonecznych, poruszono
sprawę odszkodowań dla rolników, których uprawy zostały zniszczone w związku
z ostatnimi podtopieniami, zwrócono uwagę na potrzebę obcinania konarów drzew
wiszących nad budynkami przy ul. Gwarków od strony lasu.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 czerwca br. Na posiedzeniu
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, które
pozytywnie zaopiniowano. Szczegółowo omówiono projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy, z uwzględnieniem zmian, który nastąpiły od otrzymania projektu
z zawiadomieniem na sesję. Projekt powyższej uchwały Komisja zaopiniowała
pozytywnie.
Radny Andrzej Jarmundowicz odczytał pismo OSP Dębieńsko Wielkie w sprawie
zabezpieczenie w budżecie 2011 r. środków na zakup samochodu pożarniczego
stwierdził, że temat będzie do rozpatrzenia na etapie projektu budżetu na 2011 r.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br.
omówiono materiały na sesję Rady. W sprawach bieżących omawiano temat dot.
podtopień i zalań na terenie gminy. Zwracano uwagę aby dotacja na 2011 r. do
Rejonowego Związku Spółek Wodnych pozostała na tym samym poziomie co w 2010 r.
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, które przyjęto bez
uwag. Rozmawiano na temat projektu programu opieki nad zabytkami dobrze, że
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otrzymano ten materiał w wersji elektronicznej. Jeżeli chodzi o zakup samochodu dla
OSP Dębieńsk Wielkie jest to inicjatywa warta poparcia. Poruszono temat starego
cmentarza w Leszczynach, zniszczeń elewacji zameczku w Leszczynach.
Na ul.
Polnej powstałą wieża telefonii komórkowej – czy nastąpiło to zgodnie z procedurami.
Proszono o szerszą informację nt. celów działania rady ds. organizacji pożytku
publicznego. Omówiono wyniki wyborów prezydenckich – podziękowano mieszkańcom
gminy za aktywny udział, szczególnie zaś tym którzy oddali głos na ich kandydat
Premiera Jarosława Kaczyńskie, który zwyciężył w tej gminie ilością 7538 głosów.
Radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił uwagę, że „eks-Premiera”. Następnie złożył
wniosek w związku z tym co zostało tu powiedziane, co obserwujemy również
w dzielnicy Leszczyny, że akty wandalizmu w ostatnim czasie bardzo przybrały na sile,
nie wie jak jest w innych dzielnicach, czy sołectwach, ale to nie tylko jest cmentarz, nie
tylko zameczek, swego czasu 8 samochodów zostało zniszczonych na terenie osiedla
w jedną noc, były przypadki pobicia mieszkańców. Wobec powyższego zgłosił wniosek
aby tematem zajęła się Komisja Prawa, Porządku i Współpracy z Samorządami na
jednym z najbliższych posiedzeń z udziałem przedstawicieli Policji.
Radny Adam Kapias odnosząc się do przedmówcy stwierdził, że nie słyszał nigdy
w wypowiedziach dziennikarzy czy komentatorów, aby ktoś mówił „eks-Premier”.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta poinformował, że kwestie dot.
masztu telefonii komórkowej nie leżą w kompetencji gminy, pozwolenie na budowę
wydaje Starosta Powiatowy. Natomiast maszty telefonii komórkowej, jak i pozostała
infrastruktura telekomunikacyjna, to są inwestycje celu publicznego i w związku z tym
procedury ich lokalizacji są uproszczone.
Radny Arkadiusz Adamczyk udzielił informacji nt. działania rady ds. organizacji
pożytku publicznego. Zapisy w nowej ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie
umożliwi powołanie takiej Rady. Stąd jest uchwała przygotowująca gminę pod względem
prawnym, aby taka rada powstała. W ustawie jest zapis, że jeżeli pojawią się wnioski
organizacji pozarządowych, nie jest zapisane ile tych wniosków ma być, być może
starczy jeden, czy dwa, jeżeli wpłyną do Burmistrza to Burmistrz jest zobowiązany taką
radę powołać. Dobrze mieć podstawę prawną aby móc zareagować na te wnioski od
organizacji pozarządowych.
Radny Adam Kapias pytał jaka jest moc sprawcza rady.
Radny Arkadiusz Adamczyk wyjaśnił, że jest to ciało doradcze, główne zadanie to
opiniowanie corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, które
Rada Miejska na dany rok przyjmuje.
Radny Marek Paluch dodał, że byli inicjatorami tego aby taka rada powstała,
funkcjonuje już np. w Olsztynie i myśli, że jest to bardzo dobre.
Ad. 5
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pisma Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
następujących projektów:
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-

uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIIII/422/06 z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. dnia 26 lutego 2010 r.
wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych,

-

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokali użytkowych stanowiących własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych,
-

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce
– Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny,
wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych,

-

apelu w sprawie skierowania apelu do Ministra Infrastruktury dotyczącego
utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1,
wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych,

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie projektu uchwały
w sprawie skargi przez Państwa Bolik, w związku z wycofaniem skargi przez
skarżących,
wniosek został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych,
2) pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia autopoprawek
projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy,

w

3) pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dot. przeprowadzonej
kontroli gospodarki finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) wniosek Pana Krzysztofa Smyczka dot. ustaleń studium.
Aktualizacja porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 maja 2010 r.
Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
Informacja o bieżącej korespondencji.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1)
2)
3)
4)

skreślony,
zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2010 rok,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
zmiany uchwały Nr L/589/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym

5)
6)

7)
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8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
7.
8.
9.
10.

własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie
określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%
z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży oraz
pozaustawowych zasad usytuowania i sprzedaży tych napojów na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie „Przedszkolaczek”
przewidzianego do realizacji przy wykorzystaniu środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
oświadczenie w sprawie komercjalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
S.A.
w Jastrzębiu Zdroju,
zmieniająca uchwałę Nr XLVIIII/422/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych
stanowiących własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce –
Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny,
apel - w sprawie skierowania apelu do Ministra Infrastruktury dotyczącego
utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1.
Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Zakończenie.

Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę, że zmiany porządku obrad powinny być
głosowane na początku sesji.
Aleksander Żukowski Radca Prawny wyjaśnił, że zmiany porządku obrad mogą być
dokonywane na każdym etapie posiedzenia Rady, zasada jest jedna, muszą być
głosowane bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady i każda zmiana
musi być oddzielnie głosowana.
Radny Leszek Salamon zwrócił uwagę, że rozpoczęto sesję, nie był odczytany
program sesji, nie było zapytania czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Aleksander Żukowski Radca Prawny wyjaśnił, że jest to zgodne z prawem.
Radny Leszek Salamon stwierdził, że na początku sesji powinno być zapytanie, czy są
jakieś uwagi do porządku sesji.
Przewodniczący odpowiedział, że może tak zrobić, ale jeśli ktoś miałby jakieś uwagi, to
by je zgłosił.
Radny Alojzy Waniek pytał jeżeli dokonuje się zmiany w uchwale, które wejdą w życie
po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, to czy nie będzie to kolidowało
z uchwałami o przyznaniu tych kwot.
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Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta wyjaśnił, że nie ma tu kolizji,
ponieważ uchwała wykonawcza jest w indywidualnej sprawie, podejmowana
w określonym na ten moment istniejącym stanie prawnym. Natomiast zmiana w uchwale
o zasadach, która jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji, nie w Dzienniku
Ustaw ale Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jest uchwałą która stanowi
przepis prawa miejscowego i jego wejście w życie uzależnione jest od publikacji,
i będzie działała na przyszłość. Nie ma tu kolizji między tymi dwiema uchwałami, które
dotyczą różnych kwestii – jedna prawa miejscowego, a druga indywidualnego
przypadku.
Ad. 6
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 21 Radnych.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/591/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/592/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
zabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/593/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej –
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/594/10 w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej –
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta
„jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr LI/595/10 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/589/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie
stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/596/10 w sprawie zmiany uchwały Nr L/589/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie
stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
„jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
7) Do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca
2009 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscami
sprzedaży oraz pozaustawowych zasad usytuowania i sprzedaży tych napojów na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/597/10 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009
roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej
4,5% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży oraz
pozaustawowych zasad usytuowania i sprzedaży tych napojów na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17 głosami „za”, 3 „przeciw”,
1 „wstrzymującym”.
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie
„Przedszkolaczek” przewidzianego do realizacji przy wykorzystaniu środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/598/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu o nazwie
„Przedszkolaczek” przewidzianego do realizacji przy wykorzystaniu środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21
Radnych.
9)
Do projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LI/599/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie
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Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/600/10 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21
Radnych.
11) Do projektu oświadczenia w sprawie komercjalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki
cieplnej S. A. w Jastrzębiu Zdroju, uwag nie zgłoszono.
Oświadczenie w sprawie komercjalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej S. A.
w Jastrzębiu Zdroju, zostało przyjęte „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
12) Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIIII/422/06 z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LI/601/10 zmieniająca uchwałę Nr XLVIIII/422/06 z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
13) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
Radny Marek Paluch zwrócił się przedstawienie informacji o lokalach, które chcemy
oddać w najem – były pomysły sprzedaży tego budynku?
Marian Uherek Dyrektor ZGM – pomieszczenia w budynku który ZGM ma w trwałym
zarządzie, aby oddać w najem na czas nieoznaczony potrzebna jest zgoda Rady. To są
lokale, które zawsze były wynajmowane; umowa najmu się kończy, ogłoszono przetarg
i po przetargu, jeżeli Rada się zgodzi podpisana zostanie nowa umowa najmu na czas
nieoznaczony. Nic się nie zmienia, te lokale jak były wynajmowane tak są.
Radny Alojzy Waniek – chodzi tu o budynek przy ul. 3 Maja, gdzie są pomieszczenia
publiczne, parterowe, 1-piętro, 2-piętro 3-piętro, czy te pomieszczenia 1 i 2 piętra będą
działać na podstawie innej umowy czy w ogóle będą wyłączone. Pytał jak pacjent dotrze
na 3 piętro, jeżeli pozostałe nikt nie będzie użytkował.
Marian Uherek wyjaśnił, że to jest budynek przychodni zdrowia w Czerwionce
i wszystkie lokale które tam są, są wynajęte i wszystko normalnie funkcjonuje, jednemu
z tych lokali kończy się umowa najmu i w tym zakresie jest projekt.
Uchwała Nr LI/602/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
14) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny,
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M wyjaśnił, że w związku z tym iż będzie dwa
miesiące przerwy w posiedzeniach Rady, niechciano aby ten temat czekał tym bardziej,
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że wymaga to publikacji w Dzienniku Urzędowym, gdyby zajęto się tym z końcem
sierpnia, uchwała weszłaby w życie z końcem października. Zmiana jest spowodowana
nadmiernym rygoryzmem w uchwale, w załączniku zapisano aby wszystkie prace
prowadzone na zabytkach, były prowadzone w oparciu o ustawę o zamówieniach
publicznych. W tym momencie zamknięto by drogę podmiotom które z wnioskiem
występują, zwłaszcza przy niewielkich kwotach byłoby to wprowadzenie nadmiernego
formalizmu.
Uchwała Nr LI/603/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny,
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
15) Projekt apelu w sprawie skierowania apelu do Ministra Infrastruktury dotyczącego
utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M wyjaśnił, że ostatnio sporo mówi się
o pomysłach wprowadzenia opłat również na tych odcinkach autostrady, które
przebiegają w sąsiedztwie dużych miast na terenie Śląska, z punktu widzenia władz
gminy wydaje się ten pomysł nie do przyjęcia. Kiedyś był zamysł aby nieodpłatne odcinki
utrzymać tam gdzie są 3 pasy, byłaby to forma drogi wewnętrznej dla aglomeracji,
dlatego jako samorząd powinniśmy się zmobilizować i podjąć taki apel. Pojawił się
nawet pomysł, że jeżeli samorządu chcą aby na ich terenie autostrada była nieodpłatna,
to mają ze swoich budżetów dopłacić.
Jako samorządy należy przedstawić
jednoznaczne stanowisko.
Radny Adam Kapias stwierdził, że GDDKiA to jest agenda rządowa; zwrócił uwagę, że
radni po linii partyjnej powinni zabiegać o to aby taki fakt nie miał miejsca.
Apel w sprawie skierowania apelu do Ministra Infrastruktury dotyczącego utrzymania
nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1, został przyjęty „jednogłośnie” głosowało 21 Radnych.
Ad. 7
Radny Marek Paluch – po raz kolejny poruszył sprawę pojemników na odzież, które
ustawiono bez jakiejkolwiek zgody ze strony gminy, właściciela terenu.
Roman Gorzowski Z-ca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że
przeprowadzono inwentaryzację kubłów i informacje te przekazano do Wydziału GiR,
ZGM, ZD i SK, z prośbą o rozeznanie sprawy.
Ad. 8, 9
Radny Waldemar Mitura
1) zgłosił sprawę ul. Ligonia - w miesiącu wrześniu kończy się gwarancja na ul.
Ligonia, czy do września zostanie coś z tą drogą zrobione,
2) poruszył sprawę termomodernizacji Gimnazjum Nr 2 i Przedszkola Nr 3 – uzyskał
informacje że nastąpi to dopiero w 2011 r. – dlaczego tak długo to trwa, temat
jest wałkowany już od początki kadencji.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrz G i M wyjaśnił, że nie ma 5 mln. zł. w budżecie i bez
85% dofinansowana realizacja tych zadań byłaby utrudniona i należałoby się zastanowić
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nad ich celowością. Dopiero niedawno był ogłoszony konkurs, czekają na wyniki.
Inwestycje będą prowadzone o ile przekazane zostaną środki zewnętrzne. Jeżeli chodzi
o ul. Ligonia to jest zrobiona ekspertyza, która jest do wglądu a którą wykonał jeden
z największych autorytetów w kraju. Ustalenia spisane w formie notatki są takie, że
kompleksowy remont tej ulicy odbędzie się w miesiącu sierpniu tego roku, ze względu
na okres wakacyjny. Nie grozi termin upłynięcia gwarancji.
Radny Waldemar Mitura zwrócili się przekazanie kopii ekspertyzy dot. stanu ulicy
Ligonia.
Radny Arkadiusz Adamczyk – również prosił o przekazanie ekspertyzy, poruszył
również sprawę stanu ul. Broniewskiego.
Piotr Łuc Dyrektor ZD i SK poinformował, że został zakończony remont kanalizacji
deszczowej, trzeba wykonać nową nakładkę i przebudować chodniki, będzie wnioskował
o to zadanie do budżetu 2011 r. Dobrze aby teren po remoncie kanalizacji miał czas
osiąść.
Przewodniczący Rady pytał na jakim etapie jest remont dróg gminnych gruntowych
i asfaltowych.
Piotr Łuc Dyrektor ZD i SK poinformował, że w tej chwili są wykonywane tzw.
mikrodywaniki na terenie całej gminy, dlatego prowadzone prace polegają w głównej
mierze na łataniu tych dróg, które pod te mikrodywaniki są przeznaczone, pozostałe
największe wyrwy i braki starają się na bieżąco, w miarę możliwości realizować. Dalej
ekipa ZD i SK i ekipa pracująca na zlecenie będzie realizowała kolejne remonty
w poszczególnych sołectwach i dzielnicach. Jeżeli chodzi o gruntówki to ekipa jest
w Czuchowie, następne remonty będą w Dębieńsku.
Przewodniczący zwrócił się o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych
o przystąpienie do remontów dróg powiatowych.
Radny Ryszard Jonderko poinformował o braku przepustu na drodze łączącej Bełk ze
Szczejkowicami przez „Marynów”. Następnie złożył gratulacje Burmistrzowi w związku
z przyznaniem tytułu samorządowca 20-lecia.
Radny Alojzy Waniek zgłosił tematy dot. stanu nawierzchni ul. Parkowej, wyrwy na
rondzie w Czerwionce i potrzeby lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Wolności
w rejonie skrzyżowania z ul. Furgoła.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrz G i M stwierdził, że stan ul. Parkowej to skandal, nie
przynosi to gminie chluby mimo, że gmina nie ma na tą drogę wpływu gdyż jest to droga
powiatowa. Miano nadzieję, że konflikt między ZDP a firmą która roboty wykonywała
zakończy się polubownie ale okazało się, że nie – firma ma zamiar się sądzić. Jest
propozycja aby zrobić dokumentację zdjęciową i filmową stanu ulicy, załatać dziury
i wystąpić do firmy o zapłatę za to zadanie. Zwracano się do ZDP o likwidację dziur na
rondzie, umowa podpisana z ZDW pozwala na interwencję w takim zakresie. Jeżeli
chodzi o przejście dla pieszych to jest to kwestia przygotowania projektu organizacji
ruchu.
Radny Albin Szweda podziękował Burmistrzowi za interwencje w firmie STRABAG,
wyraził nadzieję, że odniesie to w końcu skutek. Podziękował również za mikrodywanik
na ul. Piaskowej. Zwrócił się o wyrównanie dziur powycinanych na ul. Wiejskiej kilka
miesięcy temu tj. w kwietniu i cieszył się, że tak szybko będzie to zrobione ale
widocznie nie należy cieszyć się za wcześnie, bo dziury wycięto i nic nie zrobiono.
Przewodniczący powitał Burmistrza G i M, który w związku z obowiązkami służbowymi
dopiero teraz przebył na obrady sesji. Złożył granulacje w związku z uzyskaniem tytułu
samorządowca 20 –lecia.
Radny Waldemar Mitura -zwrócił się o wyasfaltowanie nieutwardzonego odcinka
ul. Polnej w Leszczynach.
Radny Marek Paluch podziękował wszystkim zaangażowanym pracownikom OPS za
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organizację w ramach kampanii „Trzeźwy umysł” V turnieju dla dzieci ze świetlic
środowiskowych, domów dziecka i różnych placówek opiekuńczych, szczególnie
podziękowania dla p. Barbary Gorzawskiej - Leszczyńskiej, prosił również o przekazanie
gratulacji wszystkim pracownikom świetlicy środowiskowej – impreza była świetna,
odbywała się na stadionie Ruchu Chorzów, była to wielka frajda dla tych dzieci. Zaprosił
radnych i nie tylko na kolejną edycję Around the rock.
Radny Józef Szczekała pytał kiedy zostaną wykonane poprawki na ul. Furgoła - boczna
nr 137 a-e. Czy podjęto jakieś działania w celu poprawy bezpieczeństwa na zakręcie
w rejonie tej drogi. Czy zostanie tam zamontowany (co obiecał p. Burmistrz) – fotoradar.
Burmistrz G i M poinformował, że zadanie ul. Furgała-boczna znajdzie się w projekcie
budżetu na 2011 r., realizacja kompleksowa z odwodnieniem, natomiast bieżące
utrzymanie to już jest ZDiSK. Sprawa bezpieczeństwa – to jest wyjątkowe miejsce w tej
gminie, tak jak okolice tartaku w Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy, tak i tu miejsce na tyle
bezpieczne, że nie powinno być przy takim oznakowaniu wypadków drogowych.
Okazuje się, że kolejne oznakowania nic nie dają, kolejne wypadki są. Dzisiaj występują
do właściciela drogi i Komendy Policji o zgodę na umieszczenie tam radaru,
w momencie kiedy taka zgoda będzie, będą procesować sprawy związane
z zamontowaniem radaru. Radar będzie tam ustawiony jako profilaktyka ale chciałby
uniknąć sytuacji, że w gminie będą stały radary a bezpiecznie nadal nie będzie.
Radny Arkadiusz Adamczyk – poruszył sprawę dojścia do sklepu „Biedronka”
w Leszczynach – na środku dojścia do sklepu są pasy i schodki na których są
zamontowane szyny z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne i kobiety
z wózkami. Nikt jednak z tego niekorzystna, bo grozi to jeszcze większym kalectwem
w przypadku osób niepełnosprawnych. Matki korzystają z miejsc gdzie nie ma pasów, co
jest bardzo niebezpieczne. Nie chciałby aby podejmowano działanie, gdy zdarzy się
jakaś tragedia. Wnioskował o wystąpienie do właścicieli sklepu „Biedronka”
w Leszczynach o przerobienie zjazdu dla osób niepełnoprawnych i wózków z ul. Ks.
Pojdy na parking.
Roman Cop Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów – oglądał reportaż w TV TVT
odnośnie zamknięcia schroniska dla kobiet z dziećmi w Leszczynach. Wypowiadał się
tam kierownik odpowiadający za to schronisko i schronisko w Przegędzy, który
stwierdził, że gmina i władze gminy nic nie robią aby te zamknięte schronisko spełniało
wymogi, które musi spełniać. Pytał jak wyglądają działania gminy jeżeli chodzi o to
schronisko, czy w naszej gminie która ma w nazwie „sukces” sukcesem jest to, że
bezdomne matki z dziećmi nie mają się gdzie podziać.
Burmistrz G i M stwierdził, że gdyby nie ostatnia sekwencja wypowiedzi, spróbowałby
to powiedzieć nie emocjonalnie, ale powiedział tak –za dużo Pan ogląda telewizji, za
dużo interpretuje, zamiast dociekać prawd u źródła. Forma wypowiedzi, która kończy
się, że w nazwie mamy sukces a zamykamy dom dla matki z dzieckiem, jest po prostu
fałszywa. Dom, który funkcjonował na podstawie umowy z roku 2004 został zamknięty
nie przez Burmistrza, tylko przez instytucje takie jak Straż i Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego, kiedy miało miejsce tragiczne wydarzenie w Kamieniu
Pomorskim, gdzie spalił się budynek hotelu socjalnego, wtedy nastąpiła kontrola niemal
wszystkich takich obiektów w kraju m.in. kontrolowano budynek w Leszczynach, gdzie
Fundacja która ma swoją siedzibę we Wrocławiu, dokonując remontu tego obiektu,
a obiekt jest własnością gminy, zrobiła remont niezgodnie z procedurami. Nie zadbano
m.in. o wyjście ewakuacyjne, schody ewakuacyjne itp. Pensjonariuszki z naszej gminy,
na koszt gminy znajdują się w miejscach, gdzie trzeba było je umieścić. Do momentu
kiedy nie wypowiedział umowy nikt się z tym tematem do Burmistrza nie zgłosił, dopiero
w chwili kiedy ktoś otrzymał wypowiedzenie umowy, że umowa jest realizowana
niezgodnie z prawem następuje taka typowa polska pielgrzymka, że robi się komuś
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krzywdę. W tym wypadku pensjonariuszki niestety muszą korzystać z innych obiektów.
Dzisiaj to jest obszar, którym zajmuje się OPS. Muszą podejmować działania, to jest
obowiązkiem gminy, łącznie ze Starostem pewne rzeczy trzeba prowadzić. Gdyby
niewypowiedziano umowy, można by posądzić gminę o bezczynność, kwestie związane
z bezpieczeństwem były powodem tej decyzji.
Roman Cop wyjaśnił, że nie powiedział, że Burmistrz zamknął to schronisko. Pytał tylko
jakie są działania gminy jeżeli chodzi o tą sytuację. Jeżeli budynek jest własnością
gminy, to czy gmina nie kontroluje remontów, które dzieją się w obiektach gminnych,
które doprowadziły do takiej sytuacji jaka jest.
Burmistrz G i M stwierdził, że problem jest w tym, że Pan Cop cały czas tkwi w błędzie.
Błąd polega na ty, że jeżeli fundacja na mocy porozumienia zobowiązuje się do tego aby
prowadzić obiekt taki jak dom matki samotnie wychowującej dziecko, to w momencie
podpisania umowy gmina nie ma potrzeby kontrolować. Obowiązek przekazany jest na
dzierżawcę obiektu, to co nastąpiło to jest ta ingerencja gminy.
Radny Alojzy Waniek zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy myśli o tym budynku,
aby kobiety gdzieś tam wysłane mogły tu wrócić i aby gmina nie musiała płacić.
Burmistrz G i M poinformował, że odpowiedział Fundacji dlaczego wystąpił
o rozwiązanie umowy i wskazał potrzebę spotkania, a w dalszej konsekwencji
przystosowania tego obiektu zgodnie z wymogami i objęcie potrzebujących opieką przez
gminę.
Jolanta Szejka Sołtys Soł. Bełk zaprosiła na II Turniej Wsi, który odbędzie się 3 lipca
br. w Bełku.
Przewodniczący Rady życzył wszystkim miłego wypoczynku na urlopach.
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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