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

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia LIV sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w związku z brakiem quorum
ogłosił przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji
bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W Sesji brało udział 18 radnych, nieobecność
usprawiedliwił radny Henryk Dyrbuś, radny Grzegorz Płonka i radny Leszek Salamon.
Przewodniczący powitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad
i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępców Burmistrza, pracowników Urzędu (listy
obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ad. 2
Protokół Nr LIII/10 z sesji w dniu 24 września 2010 r. został przyjęty „jednogłośnie”
14 głosami „za”.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz G i M poinformował, że wczoraj
ogłoszono wynik postępowania
konkursowego na zadania finansowane przez Marszałka Województwa. Uzyskaliśmy
w ten sposób środki na projekt festiwalu „Around The Rock” w kwocie ok. 600 tys. zł. ze
środków zewnętrznych na rok 2011-2012. Także wczoraj na konferencji poświęconej
przedsiębiorczości, zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku otrzymano
dwa wyróżnienia dla firm z naszego terenu. Są to: firma Pani Ochętal i SKOK, za
tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstwa. Burmistrz dodał również, że efektem
dobrego współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy jest punkt informacyjnokonsultacyjny Urzędu Pracy, który znacznie skraca czas osobom poszukującym pracy.
Radny Arkadiusz Adamczyk zapytał czy pojawią się nowe gminy w Międzygminnym
Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju i jakie to ma przełożenie dla naszej
gminy?
Burmistrz G i M odpowiedział, że nowe gminy liczą na załatwienie problemów
z komunikacją miejską „duży może więcej”, co pozwala sugerować, że tak jest. W tej
kwestii dokładna odpowiedz może być udzielona najwcześniej za miesiąc. Obecnie
istnieją, co najmniej dwa duże związki komunikacyjne, co powoduje, że tracą na tym
wszyscy. To jest temat dla samorządowców, który musi być rozwiązany z punktu
widzenia efektywności. Ponadto Burmistrz uważa, iż stolicą komunikacyjną naszego
regionu jest Rybnik w związku z tym na Rybniku powinna się opierać komunikacja.
Przewodniczący Marek Profaska zapytał jakie zadania będą realizowane ze środków
związanych z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW?
Burmistrz G i M odpowiedział, że umorzenie pożyczki następuje wtedy, kiedy zadania
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są przygotowane do realizacji.
Dyrektor ZGM Marian Uherek uzupełnił odpowiedź na to pytanie. Z tego umorzenia
będą realizowane dwa zadania. Pierwsze, to termomodernizacja i ogrzewanie budynku
przy ul. 3-go Maja, a drugie to budowa kanalizacji przy ul. Rybnickiej.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodniczący
radny Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 października
br. Na posiedzeniu Komisja zapoznała się z materiałami przeznaczonymi na sesję Rady
Miejskiej i podsumowała swoją działalność za cztery lata. Radny Marek Paluch złożył
podziękowania dla Rzecznika Urzędu Pani Hannie Pióreckiej-Nowak za medialny wkład
na rzecz pozytywnego wizerunku naszej gminy.
2) Komisja Zdrowia i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz Adamczyk
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w miniony poniedziałek, na którym
pozytywnie zaopiniowała trzy projekty uchwał na dzisiejszą sesję w sprawie:
uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,
2)
określenie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3)
przyjęcie „Programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych
górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014”,
1)

Ponadto Komisja przegłosowała trzy wnioski branżowe w sprawie:
- budowy oświetlenia na boisku sportowym w Dębieńsku jeżeli w przetargu na jego
budowę
powstanie
oszczędność rzędu 300 tys. zł., to Komisja wnioskuje do
Burmistrza aby w budżecie na rok przyszły zabezpieczyć tę kwotę,
- ujęcia w WPI remontu budynku na boisku sportowym w Leszczynach przy
ul. Brzozowej ze środków z WFOŚ i GW w ramach termomodernizacji obiektów
publicznych,
- zabezpieczyć w projekcie budżetu na rok przyszły kwotę dotacji w wysokości 350
tys. zł. na zadania z zakresu rozwoju sportu.
Komisja podsumowała także swoją działalność w kadencji 2006-2010, w trakcie której
zaopiniowała 79 projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej i skierowała 57 wniosków do
Burmistrza, dotyczących spraw branżowych. Zwołano w tym czasie 33 posiedzenia
Komisji, w tym jedno nie odbyło się z powodu braku quorum. Z uwagi na ostatnie
posiedzenie sesji Przewodniczący Komisji złożył szerokie podziękowania za dobrą
współpracę w mijającej kadencji.
3) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że posiedzenie Komisji w dniu 27 października br. odbyło się zgodnie z przyjętą
tematyką posiedzenia. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał
przeznaczone do podjęcia na dzisiejszej sesji.
4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Wiceprzewodniczący
radny Albin Szweda poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 25 października br.,
w trakcie której omówiono projekty uchwał dotyczące sprawach branżowych Komisji,
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które zaopiniowano pozytywnie. Do pozostałych projektów uchwał nie wniesiono uwag.
W sprawach bieżących między innymi:
- poruszono kwestie dot. przycinki drzew w Leszczynach przy ul. Dworcowej,
- zgłoszono konieczność uprzątnięcia terenu po obcince drzew pod linią energetyczną
Vattenfall w Palowicach przy ul. Szkolnej,
- poruszono kwestie stanu prawnego boiska w Książnicach.
Komisja przyjęła jednogłośnie 5 głosami „za” wniosek o przyznaniu statuetki „Karolinka”
Pani Irenie Woźnica.
Podsumowano działalność Komisji w kadencji 2006-2010 i podziękowano za
współpracę.
5) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Wiceprzewodniczący radny Waldemar Mitura poinformował, że Komisja odbyła
posiedzenie 26 października br. Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał
na sesję Rady Miejskiej, do których nie zgłoszono uwag. W sprawach bieżących
zgłaszano zapytania w zakresie planowanych remontów dróg gminnych oraz
podziękowano za dotychczasowe wykonanie prac. W związku z planowaną sprzedażą
terenu bazy ZDiSK-u przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach, zasugerowano aby osoby
mieszkające obecnie w baraku na terenie bazy nie kierować w przyszłości do
budowanego budynku socjalnego przy ul Polnej. Podjęto wniosek aby ZDiSK przejął
administrację nad wszystkimi tablicami ogłoszeń, które znajdują się na terenie gminy.
Zwracano uwagę na kwestie dotyczące spraw umieszczenia na terenie naszej gminy
kontenerów na odzież używaną. Zapoznano się z pismami OSP oraz Grupowej Praktyki
Lekarskiej w Przegędzy dotyczącej pomocy finansowej. Przewodniczący Komisji
podziękował radnym za uczestnictwo w działaniu w ramach Komisji, a także skierował
podziękowania do wszystkich pracowników urzędu. Ponadto przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji za cztery lata. Działalność Komisji opierała się na opracowanym
i przyjętym planie pracy, który w trakcie trwania kadencji był realizowany. Ponadto
Komisja opracowywała statuty dla jednostek pomocniczych, sołectw i rad dzielnic.
Współpracowała z Komisariatem Policji w Czerwionce-Leszczynach, Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego oraz Strażą Miejską, a także Biurem Polityki Społecznej,
Sołectwami i Radami Dzielnic. Komisja interesowała się czy istnieją zagrożenia
w szkołach takie jak: narkotyki, alkohol i dopalacze, jak również zajmował się
rozpatrywaniem skarg. Na koniec wystąpienia Radny Waldemar Mitura złożył
podziękowania w imieniu swoim i przewodniczącego Komisji w związku z ostatnią sesją
w tej kadencji.
Przewodniczący Rady Marek Profaska zwrócił uwagę radnemu na niewłaściwe
postępowanie dot. bezpośredniego przyjmowania pism. Ponieważ procedury w tej
kwestii wskazują, że jakiekolwiek pisma, które wpływają do organów Gminy przechodzą
przez Biuro Podawcze, a dopiero później są przekazywane do poszczególnych
adresatów.
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski omówił temat związany z praktyką lekarską,
która działa na terenie trzech sołectw: Bełku, Stanowic i Przegędzy. W związku
z doprecyzowaniem informacji, które pojawiły się w sprawozdaniu z prac Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami. Obecnie kończy się remont
Ośrodka Zdrowia w Bełku, a trwa w Stanowicach. Zaś w Przegędzy zostały podjęte
działania w celu przystosowania tego pomieszczenia do warunków pracy zgodnie
z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli wymogi, co do pomieszczeń
przeznaczonych na praktykę lekarską nie zostaną właściwie przystosowane, to kontrakt
na tego typu działalność nie może zostać podpisany. Burmistrz zaapelował do radnych,
że nie może być dwóch obiegów informacji czy pism , które są procedowane na
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Komisjach, a nie są zarejestrowane w urzędzie. To powoduje, że nie można odpowiadać
na pisma bo nie wiadomo że wpłynęły.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 26 października br., na którym zapoznała się z informacjami
dotyczącymi przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”,
„Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
lata 2010-2013” oraz pozostałymi branżowymi projektami uchwał przeznaczonych do
podjęcia na najbliższej sesji. Komisja pozytywnie 7 głosami „za” przyjęła omówione
projekty uchwał.
W sprawach bieżących podsumowano działalność Komisji w kadencji 2006-2010 jak
również złożono podziękowania radnym, pracownikom urzędu i wszystkim osobom
związanym w jakikolwiek sposób z działalnością tej Komisji.
Komisja odbyła 44 posiedzenia zgodnie z zaplanowanym i przyjętym planem pracy.
Przedmiotem jej działania były głównie sprawy:
- gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- melioracji rolnych,
- współdziałania z instytucjami obsługi rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa,
- ochrony i kształtowania środowiska,
- działalność
parków, tworzenie terenów zielonych, utylizacji odpadów
komunalnych,
- inwestycji proekologicznych,
- ochrony powierzchni ziemi oraz wód,
- gospodarka odpadami,
- gospodarowaniem Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Pierwszy zastępca Burmistrza Grzegorz Wolnik złożył podziękowania wszystkim za
współpracę w tej kadencji i opuścił posiedzenie sesji Rady Miejskiej ze względu na
ważne spotkanie z Marszałkiem na temat inwestycji na drogach wojewódzkich.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 października br. Na posiedzeniu
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję dot. branżowo działalności Komisji, które
pozytywnie zaopiniowano. Następnie Komisja zajęła się omówieniem sprawozdania
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. oraz za trzeci kwartał br. RIO wydała
pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Komisja po
przeanalizowaniu i dyskusji przyjęła to sprawozdanie i opierając się na uchwale
II Zespołu Orzekającego RIO w Katowicach Komisja przyjęła to sprawozdanie bez
zastrzeżeń. Komisja przyjęła również sprawozdanie za trzeci kwartał br. Na koniec
sprawozdawca złożył podziękowania członkom Komisji i obsłudze Biura Rady. Ponadto
złożył wniosek do przyszłego Przewodniczącego Rady Miejskiej o zabezpieczenie
w budżecie gminy więcej środków finansowych na szkolenia dla radnych w przyszłej
kadencji.
8) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Antoni Bluszcz poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 26 października br. Na posiedzeniu Komisja przyjęła
protokół pokontrolny przedstawiony przez zespół kontrolny, który dokonywał kontroli
w Wydziale Inwestycji i Remontów GiM na przykładzie budowy obiektu sportowego
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„moje boisko Orlik 2012” przy ul. Kombatantów w Czerwionce. Komisja Rewizyjna nie
przyjęła żadnych wniosków z postępowania kontrolnego. Przyjęto projekt sprawozdania
z pracy Komisji za 2010 r. oraz projekt z całej kadencji. Na podstawie planu pracy oraz
planu kontroli Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym przeprowadziła:
procedurę badania, opiniowania z wykonania
budżetu za 2009 r. zakończoną
wnioskiem do Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu, pięć
kontroli w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych realizujących wydatki z budżetu.
Efektem tych kontroli było przedstawienie Radzie 7 wniosków z czego Rada przyjęła 5.
Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 9 posiedzeń. Ponadto przewodniczący przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji za lata 2006-2010. W okresie sprawozdawczym
Komisja przeprowadzała procedury badania, opiniowania z wykonania budżetu za lata
2006,2007,2008 i 2009 r. zakończone przedstawieniem Radzie Miejskiej uchwałą
Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi jako organowi wykonującemu
ten budżet. Komisja przeprowadziła w okresie sprawozdawczym 29 kontroli
w jednostkach organizacyjnych, pomocniczych i podmiotach realizujących zadania
gminne. Kontrole zakończono protokołami pokontrolnymi, na podstawie których
przedstawiono Radzie 46 wniosków do Burmistrza , z czego Rada Miejska przyjęła 45.
Komisja w tej kadencji odbyła łącznie 40 posiedzeń. Przewodniczący na koniec swojego
wystąpienia złożył podziękowania wszystkim członkom Komisji i Radzie Miejskiej.
9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się przed sesją
27 października 2010 r. Tematem posiedzenia było omówienia materiałów na dzisiejszą
sesję, do których nie wniesiono uwag i nie zgłoszona żadnych wniosków. W sprawach
bieżących podsumowano działalność kadencji. Klub Radnych zauważył znaczny wzrost
środków zewnętrznych na inwestycje, a także nowe zasady współpracy jednostek
samorządu terytorialnego i jednostek pomocniczych. Czego wynikiem jest jednogłośnie
zaakceptowany program remontu dróg i inwestycji na drogach, który jest realizowany
przez ostatnie 3 lata. Ponadto udało się uzyskać wspólne stanowisko, co do budowy
placów zabaw. W tej kadencji zostały przygotowane nowe standardy współpracy,
przedmówca wyraził nadzieję, że nowa rada będzie z tego czerpać i kontynuować ten
rodzaj współpracy. Na zakończenie Przewodniczący złożył podziękowania Radnym,
Burmistrzom, wszystkim pracownikom urzędu i pracownikom jednostek budżetowych.
10) Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Samorządowej
Przewodniczący Klubu radny Adam Kapias poinformował, że na posiedzeniu Klubu
w dniu 27 października br. zapoznano się z materiałami na dzisiejszą sesję Rady
Miejskiej, do których nie wniesiono uwag i nie zgłoszono żadnych wniosków. Drugim
wiodącym tematem było przygotowanie do zbliżającej się kampanii do wyborów
samorządowych. Na koniec zostały złożone podziękowania wszystkim w imieniu
przewodniczącego oraz członków klubu za czteroletnią współpracę. Zostały również
wyrażone nadzieje, że opozycja poprzez swoje zaangażowanie była również przydatna
w pracach tej rady.
Ad. 5
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji
Rady Miejskiej w dniu 29 października br. następujących projektów uchwał:
- w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
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wniosek przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych,
- w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
wniosek przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
- w sprawie zmian uchwały nr LII/617/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie
nieruchomości gruntowej służebnością drogową,
wniosek przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
- w sprawie zmiany uchwały nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
wniosek przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
Aktualizacja porządku obrad:
I część
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 września 2010 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok – projekt I,
2) zmian w uchwale budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok – projekt
II,
3) zmian w uchwale budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok – projekt
III,
4) nie wpłacania do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych samorządowego
zakładu budżetowego,
5) zmiany uchwały nr XLV/538/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich,
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu,
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r.,
8) rozpatrzenia wniosku sołectwa Książenice dotyczącego przeznaczenia środków
funduszu sołeckiego w 2011 roku,
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
10)zmiany uchwały Nr XLIII/518/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
i Miasta Czerwionka – Leszczyny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
11) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości
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gruntowej,
12)przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 – 2014,
13) przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
14)zmiany uchwały Nr XLI/487/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego „Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
15)przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007–
2009 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
16)przyjęcia „ Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014 –2017”,
„Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013 z perspektywą na lata
2014–2017,
17)przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji w Jastrzębiu –
Zdroju,
18) wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr
XXV/250/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2008 – 2012”,
19)uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,
20)określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
21)przyjęcia „Programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłego górników
i ich rodzin w gminnie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 – 2014”,
22)wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej
przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach,
23) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P1),
24)wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P6),
25)wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (P10),
26)wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu
najemcy (SP Stanowice),
27) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego Anglojęzycznego
Przedszkola Montessori “Bajtuś” w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22 a,
28)wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
29)wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
30)zmiany uchwały nr LII/617/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3
września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie
nieruchomości gruntowej służebnością drogową,
31)zmiany uchwały nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
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trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
II część
1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Informacja nt. pracy Rady Miejskiej V Kadencji.
3. Wręczenie podziękowań.
4. Zakończenie.
2) uchwały Rad Gminy Godów i Jejkowice w sprawie utrzymania nieodpłatnej formy
korzystania z autostrady A1 (poparcie Apelu naszej Rady z 25 czerwca 2010 r.),
3) pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia autopoprawek w projekcie
uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy,
- zmiany uchwały Nr XLIII/518/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości
gruntowej,
4) sprawozdania z konsultacji z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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 przy 17 głosach „za”.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/653/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/654/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
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3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/655/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010
rok, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie nie wpłacania do budżetu gminy nadwyżki środków
obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/656/10 w sprawie nie wpłacania do budżetu gminy nadwyżki środków
obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 17 Radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/538/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa
Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/657/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/538/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa
Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/658/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r., uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/659/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r., została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Książenice
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/660/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Książenice
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku, została przyjęta
„jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/661/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
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niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/518/09 Rady Miejskiej
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/662/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/518/09 Rady Miejskiej
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/663/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 Radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 – 2014”, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/664/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 – 2014”, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
13) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu
i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/665/10 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu
i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta
„jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/487/09 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przyjęcia
znowelizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta CzerwionkaLeszczyny”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/666/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/487/09 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przyjęcia
znowelizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta CzerwionkaLeszczyny”, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
15) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu
Gospodarki Odpadami za lata 2007–2009 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/667/10 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu
Gospodarki Odpadami za lata 2007–2009 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
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16) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013
z perspektywą na lata
2014 –2017”, „Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017”,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/668/10 w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013
z perspektywą na lata
2014 –2017”, „Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017”,
została przyjęta 16 głosami „za”, jeden głos wstrzymujący.
17) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku
Komunikacji w Jastrzębiu – Zdroju, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/669/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku
Komunikacji w Jastrzębiu – Zdroju, została przyjęta 16 głosami „za”, jeden głos
wstrzymujący.
18) Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w
Czerwionce-Leszczynach Nr XXV/250/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2008 – 2012”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/670/10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w
Czerwionce-Leszczynach Nr XXV/250/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na lata 2008 – 2012”, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 Radnych.
19) Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/671/10 w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
20) Do projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/672/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
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21) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010
– 2014”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/673/10 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010
– 2014”, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
22) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/674/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości komunalnej przekazanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało
17 Radnych.
23) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/675/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17
Radnych.
24) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/676/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17
Radnych.
25) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/677/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17
Radnych.
26) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/678/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17
Radnych.
27) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia
kwoty dotacji udzielanej na dzieci
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mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego
Anglojęzycznego Przedszkola Montessori “Bajtuś” w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22
a, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/679/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia
kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Prywatnego
Anglojęzycznego Przedszkola Montessori “Bajtuś” w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22
a, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
28) Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/680/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
29) Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/681/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
30) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/617/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/682/10 w sprawie zmiany uchwały nr LII/617/10 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością drogową, została przyjęta
„jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych.
31) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca
2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIV/683/10 w sprawie zmiany uchwały nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca
2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, została przyjęta
„jednogłośnie” - głosowało 17 Radnych
Ad. 7
Informacja o działalności Straży Miejskiej za okres sprawozdawczym została radnym
przedłożona na piśmie, do której nie wniesiono uwag.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska przekazał informację na temat
oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza, które zostały złożone
terminowo i w wyniku analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto na koniec
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kadencji radni również złożyli wymagane oświadczenia majątkowe.
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski podsumował mijającą kadencję. W pierwszej
kolejności złożył podziękowania wszystkim osobom, które wspierały działalność
Burmistrza realizującego zadania dla dobra mieszkańców. Następnie Burmistrz
przypomniał rok 2006 i 2007, kiedy zostały przejęte obowiązki w trudnym czasie dla
gminy, samorządu, a nade wszystko dla pracowników urzędu, którzy mogli zaufać
w dwóch obszarach: że jeszcze warto pracować i można realizować zadania, które były
do zrealizowania. Burmistrz złożył podziękowania wszystkim pracownikom, którzy
zaufali w te obietnice. Podziękowania dotyczyły również poprzedników obecnego
burmistrza za prowadzoną działalność jak i byłym pracownikom urzędu. Wspomniał
również, iż zrobić można wiele w oparciu o środki finansowe gminy. Jak można
realizować zadania związane z samorządem najlepiej wiedzą mieszkańcy i ich
reprezentanci czyli radni gdyż od ich mądrości wiele zależy. Podkreślił, że uczymy się
samorządu, w którym jest za dużo polityki, która może zaszkodzić, choć samorząd to
również polityka. Burmistrz wspomniał, że w 2006 i 2007 roku został zrobiony tak zwany
„raport otwarcia” po to żeby ocenić to, co należy zrobić. Pierwszą rzeczą, która została
zrobiona to Strategia Rozwoju Gminy. Nowa strategia nie uwzględnia już kopalni, która
była głównym sztandarowym motorem napędowym gminy. Burmistrz poprosił aby
przekaz do ludzi był jasny i czytelny, co do informacji o reaktywacji kopalni. Mówiąc, co
kopalnia może zrobić dla gminy złego, nade wszystko, co może zrobić dobrego. Poprosił
również aby nie okłamywać mieszkańców w tej sprawie oraz o to aby nie robić nic, co by
mogło zablokować pozytywnych obszarów związanych z kopalnią. Są to też dwa tysiące
miejsc pracy, na które czeka wiele ludzi. Podziękował Panu Alojzemu Stawinodze za to,
w jaki sposób przekazał informację o kopalni w Czuchowie. Zapewne mieszkańcy tej
miejscowości dowiedzą się o całej prawdzie, o plusach i minusach kopalni, a Pan
Stawinoga w tym środowisku zdecydowanie zyska. Wspomniał o autostradzie, która jest
położona na naszym terenie, na którym mamy dwa zjazdy. Węzeł Dębieńsko i węzeł
Bełk-Stanowice. W tej kwestii zostały złożone podziękowania radnym. Kolejny temat jaki
został przedstawiony przez Burmistrza to pozyskiwanie środków. Pozyskując środki
zewnętrzne trzeba mieć w budżecie określoną ilość środków własnych. W kadencji
2006-2010 pozyskano ponad 50 mln zł. środków zewnętrznych i do oceny państwa
należ czy jest to dużo, czy mało biorąc pod uwagę nasz budżet gminy. Przypomniał
także o obszarach, na które można pozyskiwać środki i są to: „Orlik 2012”, zadanie
rządowo-samorządowe trójfinansowane przez ministerstwo, marszałka i samorząd
gminny, w tym temacie są dwa zadania. Jedno zrealizowane, a drugie w trakcie
realizacji. Schetynówka zadanie rządowo-samorządowe 50 na 50, to jest
zrealizowane. Natomiast w roku 2011 w tym temacie będzie kolejne zadanie. Możliwości
pozyskiwania środków w obszarze oświaty zarówno na szkoły podstawowe, przedszkola
jak i gimnazja są milionowe i wiele pozyskano na te cele. Środki, które pozyskujemy
w obszarze samorząd-samorząd czyli złotówka za złotówkę, chodzi tutaj o współpracę
z powiatem czyli drogi i chodniki oraz zadania współfinansowane z samorządem
województwa np. ostatnie w Stanowicach. Mówiąc o drogach Burmistrz podkreślił,
iż administratorem wszystkich dróg na terenie gminy powinien być jeden podmiot,
a najlepiej gdyby była to gmina. Co, do restrukturyzacji obszaru funkcjonowania
samorządu gminnego to z ZGKiM posiadającego zadłużenie powstały 2 zakłady
budżetowe jako ZDiSK i ZGM. Obecnie oba zakłady nie posiadają zadłużenia. Dobrze
funkcjonuje PWiK, przed którym stoi ogromne zadanie kilkuset milionowe, dotyczące
kanalizacji sanitarnej terenu gminy. To zadanie będzie realizowane przez to
przedsiębiorstwo, co pozwoli nam zaoszczędzić 22 % VAT-u na tym zadaniu. Posiadamy
również studium do planu po to aby wskazać tereny inwestycyjne, nie tylko pod
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inwestycje duże ale także pod budownictwo deweloperskie i budownictwo
jednorodzinne. W tym obszarze jest również porażka Burmistrza, a dotyczy planu gdzie
jest Park Krajobrazowy, i nie do końca pozytywnie wpłynęły na to, co mogło się jeszcze
w tej gminie pozytywnego wydarzyć. Jeżeli coś znajduje się w obszarze Cysterskich
Kompozycji to w celu uzyskania pozwolenia na budowę nasi mieszkańcy muszą udać
się do Będzina gdzie te sprawy są załatwiane. Podziękowania dotyczyły także Klubu
Wspólnoty za to, że przychylnie ocenili pracę Burmistrza i urzędu. Dodał również, aby
budować to, co dobre, a poprawiać to, co złe. Stwierdzi, iż nie stać nas na to, abyśmy
burzyli i budowali od nowa. Na zakończenie życzył wszystkim kandydującym
w wyborach samorządowych sukcesów, poprosił także o poparcie w wyborach swojej
osoby na stanowisko Burmistrza i jeszcze raz podziękował wszystkim pracownikom.
Konkludując nawiązał do opozycji, której również podziękował za konstruktywne
działania, w wyniku których mobilizowali Burmistrza by był lepszy w tym, co robi,
a nawet w pomysłach. Burmistrz wyraził także swoją świadomość i odpowiedzialność
jaka spoczywa na osobie pełniącej to stanowisko.
Ad. 9,10
Brak zapytań, wniosków i odpowiedzi.
II część
Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskie Marek Profaska powitał zaproszonych gości
w osobach: Prof. zw. dr hab. Dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki, Pani Irena
Woźnica była Sekretarz Gminy i Miasta, Pani Krystyna Niedobecka była Dyrektor
OPS-u, Pani Maria Wowra była Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Pan Zygmunt
Grzybek były Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów i Pani Teresa Czajka była
Skarbnik tutejszego urzędu.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska przedstawił informację nt. pracy
Rady Miejskiej V kadencji. W dniu 12 listopada 2006 r. w trakcie wyborów
samorządowych do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wyłoniono z pośród 189
kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie do Rady Miejskiej 21 radnych.
W skład Rady Miejskiej weszło ponownie 7 radnych z poprzedniej Kadencji. Średnia
wieku radnych V kadencji to 54 lata. W poszczególnych latach odbyła się następująca
liczba posiedzeń:
2006 rok
4 sesje,
2007 rok 14 sesji,
2008 rok 14 sesji,
2009 rok 11 sesji,
2010 rok 11 sesji,
ogółem:
54 sesje.
Procentowy udział radnych w posiedzeniach Rady w 2010 r. jest na poziomie 90%.
Na sesjach Rady Miejskiej podjęto następującą liczbę uchwał:
2006 rok
45 uchwał,
2007 rok
145 uchwał,
2008 rok
143 uchwały,
2009 rok
189 uchwał, 4 oświadczenia, 1 apel
2010 rok
161 uchwał razem z dzisiejszą sesją i jeden apel.
Sumarycznie w tej kadencji podjęto 683 uchwały. W 2006 r. podjętych zostało szereg
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uchwał dotyczących działania Rady, powołania Prezydium Rady . W 2007 r. podjęto
uchwałę popierającą Burmistrza w kwestii podejmowanych działań mających na celu
przejęcia od Kampanii Węglowej obiektów po byłej dyrekcji KWK „Dębieńsko” i budynku
przylegającego, w którym mieści się Izba Tradycji. Przystąpiono do projektu
„Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”
i wiele innych uchwał. W 2008 r. przyjęto „Program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy i Miasta na lata 2008-2012”, ustalono terminy wyborów rady dzielnicy w
Czerwionce Karolinka. Miedzy innymi przyjęto „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PW i K
Czerwionka-Leszczyny”, przyjęto również „Program ochrony środowiska dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W roku 2009 zatwierdzono plan odnowy miejscowości
Dębieńsko, Czuchów, Bełk, Przegędza, Stanowice, Książenice, Szczejkowice, Palowice.
Rada zajęła stanowisko w sprawie konieczności modyfikacji granic Parku
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Ustanowiono
znak graficzny -logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przyjęto nowe statuty dla
jednostek pomocniczych Gminy i Miasta. Wydano oświadczenie popierające inicjatywę
budowy zakładu górniczego „Dębieńsko 1”, jak również oświadczenie w sprawie
poparcia stanowiska Gminy Świerklany dot. nazewnictwa węzłów komunikacyjnych na
autostradzie A1, o których wspominał wcześniej Pan Burmistrz. w 2010 r. przystąpiono
do śląskiego związku Gmin i Powiatów, określono zasady udzielania dotacji z budżetu
gminy i Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach, po raz pierwszy wyodrębniono w budżecie Gminy i Miasta
środki stanowiące fundusz sołecki, skierowano apel do Ministra Infrastruktury dot.
utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1. Jedną z najważniejszych
spraw było podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Na sesjach
Rady Miejskiej radni zgłosili następującą ilość zapytań i wniosków:
2006 rok 9
2007 rok 96
2008 rok 62
2009 rok 76
2010 rok 28
Jako przewodniczący Rady Miejskiej brał udział w gamie spotkań dot. uroczystości
kulturalnych, oświatowych, jubileuszowych oraz sportowych w ilościach:
2008 rok 118
2009 rok 115
2010 rok 88
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska złożył podziękowania i przedstawił
krótkie podsumowanie z 4-letniej pracy. Przez minione 4 lata Rada Miejska skupiała się
nad tym aby gmina się rozwijała na wielu płaszczyznach dla naszego wspólnego dobra.
Początki były trudne ale dialog i zawieranie kompromisu pozwoliło dojść do
porozumienia i
wypracować trafne, a co najważniejsze wspólne działanie w wielu
sprawach. Udało się wypracować model działania, gdzie w czasie prac Komisji
branżowych przy twórczej i często gorącej dyskusji przy wielu tematach udał się określić
wspólne stanowisko prezentowane później na sesjach Rady Miejskiej. Dzięki poparciu
Rady udało się Burmistrzowi uzyskać wiele pozytywnych i widocznych zmian
dokonanych jak i dokonujących się w naszej gminie i mieście. Jest to największy sukces
tej Rady Miejskiej. Jednocześnie działania rozpoczęte przez naszych poprzedników
staraliśmy się twórczo rozwijać i modyfikować. Na koniec Przewodniczący Rady
Podziękował
wszystkim radnym, Burmistrzom i pozostałym pracownikom,
Przewodniczącym Rad i Zarządom Dzielnic oraz Sołtysom i Radami Sołeckimi.
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Profesor Jan Malicki Dyrektor Biblioteki Śląskiej poinformował wszystkich obecnym
o ogromnym zainteresowaniu nie tylko studentów, ale i mieszkańców Katowic wystawą
promującą Gminę Czerwionka-Leszczyny, która była zorganizowana we wrześniu
w pomieszczeniu Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W związku z tą wystawą Profesor
Malicki wyraził podziękowania za ten miesiąc wystawy ukazującej rozmaitość,
atrakcyjność i to, co jest znakiem rozpoznawalnym tego miejsca. I właśnie za te
wszystkie przedsięwzięcia nie tylko z okazji spotkań związanych z postacią Wilhelma
Szewczyka złożył serdeczne podziękowania i odczytał list z podziękowaniami.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska i Burmistrz Wiesławem
Janiszewskim złożyli podziękowania zaproszonym gościom.
Burmistrza Wiesław Janiszewski wspomniał o Bibliotece Publicznej w Czerwionce,
która w ostatnim czasie została zmodernizowana w ramach projektu unijnego „Biblioteka
bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce”, która
zostanie otwarta w dniu 16 listopada br.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska i Burmistrz Wiesławem
Janiszewskim złożyli podziękowania wszystkim radnym obecnej kadencji.
Radny Antoni Bluszcz złożył podziękowania Burmistrzowi oraz wszystkim Radnym
Rady Miejskiej. Oświadczył, że ta służba społeczności lokalnej była dla niego ogromnym
zaszczytem, pomimo iż jak każda służba jest pewnym ciężarem i wiązała ze sobą
pewne ograniczenia. Dodał również, że jest to jego ostatnia kadencja , bo w kolejnych
wyborach nie będzie kandydował. Na zakończenie wręczył Burmistrzowi Wiesławowi
Janiszewskiemu
figurkę Św. Barbary, która jest patronką osób wykonujących
niebezpieczne zawody, a do takich Radny Antoni Bluszcz zakwalifikował urząd
Burmistrza.
Burmistrz Wiesław Janiszewski podziękował za otrzymany prezent i życzenia
skierowane pod jego adresem.
Burmistrz Andrzej Raudner złożył podziękowania naczelnikom i dyrektorom jednostek
organizacyjnych, którzy branżowo mu podlegali oraz wszystkim radnym i pracownikom
urzędu, a także Burmistrzowi Wiesławowi Janiszewskiemu.
Ad. 4
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział
i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr inż. Marek Profaska
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