
Protokół Nr III/10 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 17 grudnia 2010 r., 
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  radny  Marek  Profaska  dokonał  otwarcia  III  sesji 
VI 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). 

Przewodniczący Rady  stwierdził na podstawie listy obecności, że  w sesji bierze udział 
wymagana  liczba  Radnych  stanowiąca  quorum  do  podejmowania  prawomocnych 
uchwał.

Przewodniczący w  związku  z  otrzymaniem  informacji  od  Komisarza  Wyborczego 
w Katowicach   o osobach, które  uzyskały kolejno największą ilość głosów  w okręgach 
wyborczych nr 2 i 3, złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punktach 
dot. obsadzenia  wygasłych mandatów  punktu :

2a)   złożenie ślubowania przez  radnych Edwarda Kucharczyka i Antoniego Procka,

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 19 głosach „za”.

Przewodniczący  na wniosek Burmistrza G i M poprosił o wprowadzenie do porządku 
obrad projektów uchwał w sprawie: 
1) zmieniająca uchwałę Nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
     29  października  2010  r.  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Statutu  Międzygminnego 
Związku  
     Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju,

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 17 głosach „za”.

2) wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego
 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 17 głosach „za”.

Przewodniczący zwrócił się również o przyjęcie zmian porządku obrad polegających na 
zmianie  kolejności  podjęcia  uchwał  -  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie 
zostanie przesunięty do ppkt 3, punktu 3 dot. podjęcia uchwał. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 17 głosach „za”.

Poinformował  również  o  wprowadzeniu  autopoprawek  w  zakresie  powołania  Komisji 
Zdrowia i Sportu oraz Komisji Oświaty i Kultury, zmianie uległyby nazwy Komisji oraz ich 
przedmiot działania, tj. powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Polityki Społecznej, przedmiot działania zgodnie z zapisami w otrzymanych 
nowych projektach. Tym samym autopoprawka dotyczy również projektów w sprawie 
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ustalenia składów w/w komisji.

     Aktualizacja porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z sesji inauguracyjnej oraz sesji zwyczajnej w dniu 2 grudnia 

2010 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym 
Nr 3,

2) obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym 
Nr 2,
2a)  złożenie  ślubowania  przez  radnych  Edwarda  Kucharczyka  i  Antoniego 
Procka,

3) zmian w uchwale budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,
4) powołania  Komisji  Rewizyjnej,  ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby 

członków,
5) powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, ustalenia jej 

zakresu działania oraz liczby członków,
6) powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ustalenia jej zakresu 

działania oraz liczby członków,
7) powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Łady Przestrzennego, ustalenia jej 

zakresu działania oraz liczby członków,
8) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia jej zakresu działania oraz 

liczby członków,
9) powołania  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 

Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
10) powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, 

ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,
11) powołania  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz 

liczby członków,
12) składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
13) składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju,
14) składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,
15) składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Łady Przestrzennego,
16) składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
17) składu  osobowego  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami,
18) składu  osobowego  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy 

z Samorządami,
19) składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,
20) wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  części  nieruchomości  komunalnej 

przekazanej  w  trwały  zarząd  Zakładowi  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach,

21) obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na 
normatywną  powierzchnię  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego  dla  potrzeb 
ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego,

22) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
23) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 

najemcy (P 11),
24) opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
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25) wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego 
pokrycia   kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Chatka 
Puchatka” w Gliwicach przy ul. Ossowskiego 1,

26) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego 
pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy     i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Katolickiego  Przedszkola 
Niepublicznego  Sióstr  Służebniczek  NMP  NP  im.  Aniołów  Stróżów 
w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2,

27) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Żory  dotyczącego 
pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Kraina 
Skrzatów” w Żorach przy ul. Szykownej 42,

28) zmieniająca uchwałę Nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  29  października  2010  r.  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Statutu 
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju,

29) wydania zgody na oddanie lokalu użytkowego w najem na czas nieokreślony 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

4. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
5. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
6. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
7. Zakończenie. 

Ad. 2
Protokóły  Nr  I/10  z  sesji  inauguracyjnej  w  dniu  2  grudnia  2010  r.  został  przyjęty 
18 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
Protokóły II/10 z sesji zwyczajnej w dniu 2 grudnia 2010 r. został przyjęty 18 głosami 
„za”, 1 „wstrzymującym”.

Ad. 3
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 19 głosach „za”.

1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego 
mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym Nr 3. 
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/6/10 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej 
w Okręgu Wyborczy Nr 3 została podjęta „jednogłośnie” 19 głosami „za”.

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego 
mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym Nr 2. 
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/7/10 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej 
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w Okręgu Wyborczy Nr 2 została podjęta „jednogłośnie” 19 głosami „za”.

2a)  Przewodniczący poprosił Radnych Edwarda Kucharczyka i Antoniego Procka 
o złożenie ślubowania.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego treści roty ślubowania:
„  Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję uroczyście  obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców”:

- Radny Edward Kucharczyk odpowiedział „ślubuję”,
- Radny Antoni Procek odpowiedział  „ślubuję”.

3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010 
rok, uwag nie zgłoszono.

Radny Józef  Szczekała pytał  czego  dotyczą  zmiany w  zadaniu  termomodernizacja 
Zespołu Szkół Nr 3, czy wycofanie z zadania, czy przesunięcie na inny termin.
Skarbnik G i M poinformował, że te zadania będą realizowane w 2011 r., wnioski zostały 
zaakceptowane i będą realizowane.
Radny  Stanisław  Breza zwrócił  uwagę,  że  w  projekcie  jest  zmiana  w  zakresie 
dochodów  budżetu,  dochody  się  zmniejszają,  2%  tych  dochodów  nie  zostało 
zrealizowane w pozycji wpływy z różnych opłat, co to są za dochody.
Skarbnik G i M poinformował, że są to dochody związane z opłatami za korzystanie ze 
środowiska, chodzi o wyłączenie w tym roku tych dwóch zadań dot. termomodernizacji.  

Uchwała Nr III/8/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta na 2010 rok, 
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

4) powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

Aleksander Żukowski Radca Prawny przedstawił procedurę podejmowania kolejnych 
uchwał:
- powołanie komisji,
- określenie liczby członków komisji,
- przegłosowanie projektu uchwały.

Radny  Ryszard  Jonderko zaproponował,  aby  skład  Komisji  Rewizyjna  był  7-mio 
osobowy.
Powyższa propozycja została przyjęta  przy 18 głosach „za”, 3 „wstrzymujących”.

Uchwała  Nr  III/9/10 w  sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej,  ustalenia  jej  zakresu 
działania oraz liczby członków, została  przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

5)  powołania  Komisji  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  ustalenia  jej 
zakresu działania oraz liczby członków,

Radny Ryszard Jonderko zaproponował, aby skład Komisji był 9-cio osobowy.
Powyższa propozycja została przyjęta  przy 18 głosach „za”, 3 „wstrzymujących”.

Uchwała Nr III/10/10 w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji 
i  Rozwoju ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków, została przyjęta  przy 
20 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.
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6)  powołania  Komisji  Zdrowia,  Rodziny  i  Polityki  Społecznej,  ustalenia  jej  zakresu 
działania oraz liczby członków,

Radny Ryszard Jonderko zaproponował, aby skład Komisji był 9-cio osobowy.
Powyższa propozycja została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

Uchwała  Nr  III/11/10 w  sprawie  powołania  Komisji  Zdrowia,  Rodziny  i  Polityki 
Społecznej,  ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby  członków,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

7)  powołania  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego,  ustalenia  jej 
zakresu działania oraz liczby członków,

Radny Ryszard Jonderko zaproponował, aby skład Komisji był 9-cio osobowy.
Powyższa propozycja została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

Uchwała  Nr  III/12/10 w  sprawie  powołania  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu 
Przestrzennego, ustalenia jej  zakresu działania oraz liczby członków, została przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

8) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby 
członków,

Radny Grzegorz Wolny zaproponował, aby skład Komisji był 9-cio osobowy.
Powyższa propozycja została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

Uchwała Nr III/13/10 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia 
jej zakresu działania oraz liczby członków, została przyjęta  „jednogłośnie” - głosowało 
21 Radnych.

9)  powołania  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

Radny Ryszard Jonderko zaproponował, aby skład Komisji był 9-cio osobowy.
Powyższa propozycja została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

Uchwała  Nr  III/14/10 w  sprawie  powołania  Komisji  Ochrony Środowiska,  Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami, ustalenia jej  zakresu działania oraz liczby 
członków została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

10)  powołania  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami, 
ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków,

Radny Ryszard Jonderko zaproponował, aby skład Komisji był 9-cio osobowy.
Wiceprzewodniczący  Rady Bernard  Strzoda zaproponował,  aby  skład  Komisji  był 
7-cio osobowy.
„za” składem 9 osobowym głosowało 6 radnych,
„za” składem 7 osobowym głosowało 12 radnych, 3 „wstrzymał się” od głosu. 

Uchwała  Nr  III/15/10 w  sprawie  powołania  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i  Współpracy  z  Samorządami,  ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby  członków, 
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została przyjęta  przy 20 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.

11) powołania Komisji  Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby 
członków,

Wiceprzewodniczący  Rady Bernard  Strzoda zaproponował,  aby  skład  Komisji  był 
13-to osobowy.
Powyższa propozycja została przyjęta  przy 19 głosach „za”, 2 „wstrzymujących”.

Uchwała Nr III/16/10 w sprawie powołania Komisji  Budżetu i  Finansów, ustalenia jej 
zakresu  działania  oraz  liczby  członków,  została  przyjęta   przy  19  głosach  „za”, 
2 „wstrzymujących”.

12)  składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

Aleksander Żukowski Radca Prawny przedstawił procedurę podejmowania kolejnych 
uchwał:
- przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów,
- przegłosowanie zgody na głosowanie en block,
- zgoda kandydata na członkowstwo w komisji,
- głosowanie składu,
- wybór przewodniczącego komisji,
- przegłosowanie projektu uchwały.

Przewodniczący przedstawił listę kandydatów: Jan Pala, Edward Kucharczyk, Jolanta 
Szejka, Antoni Procek, Ryszard Bluszcz.

„Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 20 radnych, 1 „wstrzymał się”.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji  wyłonili  ze swego grona przewodniczącego,  którym został  radny 
Jan Pala.

Uchwała Nr III/17/10 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, została przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

13) składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju,

Przewodniczący przedstawił  listę  kandydatów: Antoni  Procek,  Ryszard Bluszcz,  Jan 
Pala, Jolanta Szejka, Henryk Dyrbuś,  Grzegorz Wolny, Marek Paluch. 

„Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 21 radnych.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji wyłonili ze swego grona przewodniczącego, którym została  radna 
Jolanta Szejka.

Uchwała Nr III/18/10 w sprawie składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej, 
Promocji i Rozwoju, została przyjęta  przy 19 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.
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14) składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,

Przewodniczący przedstawił listę kandydatów: Krzysztof Rak, Waldemar Mitura, Józef 
Szczekała,  Leszek  Salamon,  Henryk  Dyrbuś,  Arkadiusz  Adamczyk,  Stefania  Szyp, 
Jolanta Szejka, Jan Pala.

„Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 21 radnych.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji  wyłonili  ze swego grona przewodniczącego,  którym został  radny 
Henryk Dyrbuś.

Uchwała Nr III/19/10 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki 
Społecznej, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

15) składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,

Przewodniczący przedstawił listę kandydatów: Artur Szwed, Grzegorz Płonka, Antoni 
Procek,  Ryszard  Jonderko,  Marek  Profaska,  Grzegorz  Wolny,  Edward  Kucharczyk, 
Bernard Strzoda.

„Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 21 radnych.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji  wyłonili  ze swego grona przewodniczącego,  którym został  radny 
Grzegorz Płonka.

Uchwała  Nr  III/20/10 w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
i Ładu Przestrzennego, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

16) składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

Przewodniczący przedstawił listę kandydatów: Artur Szwed, Marek Profaska, Stefania 
Szyp, Arkadiusz Adamczyk, Bogdan Knopik, Grzegorz Wolny, Bernard Strzoda.

„Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 21 radnych.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji  wyłonili  ze swego grona przewodniczącego,  którym został  radny 
Arkadiusz Adamczyk.

Uchwała Nr III/21/10 w sprawie składu osobowego Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu, 
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.

17) składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami,

Przewodniczący przedstawił  listę  kandydatów:  Stanisław  Breza,  Ryszard  Jonderko, 
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Ryszard Bluszcz, Grzegorz Płonka, Marek Profaska, Bernard Strzoda,  Bogdan Knopik.

„Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 21 radnych.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji  wyłonili  ze swego grona przewodniczącego,  którym został  radny 
Ryszard Jonderko.
 
Uchwała  Nr  III/22/10 w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Ochrony  Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami, została przyjęta „jednogłośnie” - 
głosowało 21 Radnych.

18)  składu  osobowego  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy 
z Samorządami, 

Przewodniczący przedstawił listę kandydatów: Stanisław Breza, Artur Szwed, Ryszard 
Bluszcz, Jolanta Szejka, Marek Paluch, Jan Pala.

„Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 21 radnych.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji  wyłonili  ze swego grona przewodniczącego,  którym został  radny 
Artur Szwed.

Uchwała  Nr  III/23/10 w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Prawa,  Porządku 
Publicznego i Współpracy z Samorządami, została przyjęta  „jednogłośnie” - głosowało 
21 Radnych.

19) składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,

Przewodniczący przedstawił listę kandydatów: Stanisław Breza, Edward Kucharczyk, 
Grzegorz  Płonka,  Arkadiusz  Adamczyk,  Marek  Paluch,  Krzysztof  Rak,  Artur  Szwed, 
Jolanta Szejka, Jan Pala, Ryszard Jonderko, Bernard Strzoda, Marek Profaska, Henryk 
Dyrbuś.

Za” zamknięciem listy kandydatów głosowało 21 radnych.
„Za” głosowaniem en block głosowało 21 radnych.
Każdy z kandydatów wyraził zgodę na członkowstwo w komisji.
Skład Komisji został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 21 Radnych.
Członkowie Komisji  wyłonili  ze swego grona przewodniczącego,  którym został  radny 
Edward Kucharczyk.

Uchwała Nr III/24/10 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów, została 
przyjęta  przy 20 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.

20) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej 
w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  w Czerwionce-Leszczynach,

Wiceprzewodniczący Rady Bernard Strzoda pytał czego dotyczy projekt.
Marian  Uherek poinformował,  że  chodzi  o  gabinet  stomatologiczny  w  przychodni 
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w Palowicach. 

Uchwała  Nr  III/25/10 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 
21 Radnych.

W trakcie obrad przybył  Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
Pan Adam Ździebło, który poinformował, że w związku z wcześniejszymi rozmowami 
z  burmistrzami  na  temat  nierzetelnego  wykonawcy  jednej  z  inwestycji  gminnych 
i przesunięcia środków na tzw. „niewygasły”, żeby te środki nie przepadły ; jest sprawa 
rozstrzygnięta  pomiędzy  Ministerstwem  Rozwoju  i  Ministerstwem  Sportu  i  ta  kwota 
w pełnej wysokości zostanie przesunięta na „niewygasły”. Następnie poinformował co 
dalej będzie się działo z funduszami unijnymi. Rok 2011 będzie rokiem kluczowym jeżeli 
chodzi o kształt nowego budżetu Unii na lata 2011 – 2020. Kilka lat temu tu w gminie 
ustalono  jakie  są  priorytety  i  jakie  pieniądze  na  zadania  można  pozyskać. 
To  zmaterializowało  się  teraz  w  rozbudowie  kompleksu  sportowego  oraz  budowie 
targowiska. Widać, że jeżeli ktoś wcześniej sobie zaprojektuje i zaplanuje zadanie, to 
będzie to miało odbicie w rzeczywistości. Poinformował o możliwości realizacji  zadań 
w  ramach  partnerstwa  publiczno-prawnego,  pilotażowy  projekt  tego  typu  jest 
realizowany w woj. Śląskim w Żywcu, jest to kompleks szpitalny, po 20 latach przejdzie 
na własność gminy. Projektując zadania do realizacji należy myśleć jak odciążyć budżet 
gminy  a  finansowanie  mogłoby się  odbywać  poprzez  partnerstwo  publiczno-prawne. 
Przy projektach inwestycyjnych należy pamiętać, aby nie robić tylko po to aby było, bo 
taka inwestycja się nieudała. Inwestycja ma przynieść wymierne efekty, ma dać impuls 
do dalszego rozwoju.
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał  o  korzyści  dla  sektora prywatnego i  publicznego 
w przypadku partnerstwa publiczno-prawnego.
Adam  Ździebło  Sekretarz  Stanu   poinformował,  że  gmina  niewydajne  pieniędzy, 
realizuje to inwestor, inwestor prywatny racjonalizuje koszty i przez 20 lat amortyzacja 
powinna  dać  mu  zysk.  Gmina  dostaje  gotowy  obiekt  wykonany  przez  podmiot 
komercyjny, który nim zarządza i w ten sposób zarabia. Po 20 latach budynek i tak trafia 
do gminy, po stronie gminy są tu same korzyści.

21)  obniżenia  wysokości  wskaźników  procentowych  wydatków  przypadających  na 
normatywną  powierzchnię  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego  dla  potrzeb  ustalania 
wysokości  dodatku  mieszkaniowego  –  projekt  uchwały  przedstawiła  Dyrektor  OPS 
Celina Cymorek.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  III/26/10 w  sprawie obniżenia  wysokości  wskaźników  procentowych 
wydatków  przypadających  na  normatywną  powierzchnię  zajmowanego  lokalu 
mieszkalnego  dla  potrzeb  ustalania  wysokości  dodatku  mieszkaniowego, została 
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

22)  wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  –  projekt  uchwały  przedstawiła 
Naczelnik Wydziału G i R Ilona Cyroń.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/27/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, została 
przyjęta  przy 18 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.
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23)  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu 
najemcy  (P  11)  –  projekt  uchwały  przedstawiła  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Iwona 
Flajszok.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  III/28/10 w  sprawie wyrażenia  zgody na  oddanie  części  nieruchomości 
w  najem dotychczasowemu najemcy, została  przyjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało  20 
Radnych.

24)  opłaty za  świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  –  projekt  uchwały  przedstawiła  Naczelnik 
Wydziału Edukacji Iwona Flajszok.
Projekt  jest  powodowany  wystąpieniem  Prokuratury  dot.  niezgodności  utrzymania 
stołówek  w  zakresie  tym  który  nie  jest  wsadem  do  kotła.  Podobne  wystąpienia 
skierowano  do  wielu  gmin,  przy  tej  okazji  dokonano  również  zmian  w  zakresie 
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj. 5 godzin.
Przewodniczący pytał jak te kwoty wyglądają  w innych gminach.
Iwona Flajszok poinformowała,  że  kształtuje  się  to  od  1,20  zł  w  Knurowie,  1,70  zł 
w Rybniku, do 2.00 zł  w Żorach.  Rodzice ponosili  opłatę – wsad do kotła + koszty 
przygotowania  posiłku,  uchwałą  rezygnują  z  kosztów  przygotowania  posiłku 
a wprowadzona zostaje opłata za pobyt dziecka tj. 1,70 zł. Za pobyt dziecka powyżej 
3 godzin opłata wzrosłaby o 17 zł.
Wiceprzewodniczący  Rady  Marek  Paluch prosił  o  podanie  różnicy  w  przypadku 
najwyższej kwoty, kiedy dziecko w przedszkolu jest powyżej 10 godzin.
Iwona  Flajszok poinformowała,  że  jest  to  bardzo  różnie,  w  przypadku  powyżej  11 
godzin jest to kwota 139 zł. 
Wiceprzewodniczący Rady Marek Paluch pytał  w  jakim przedziale  czasowym jest 
najwięcej  dzieci i o ile wzrosną opłaty.
Iwona  Flajszok poinformowała,  że  najdłużej  ponad  9  godzin  przebywa  82  dzieci 
spośród 877 tj. ok. 10%, ale nie jest to w każdym dniu, przed 8.00 przebywa 70 dzieci, 
ale również nie są to te same dzieci i w różnych dniach jest różnie. Najwięcej dzieci 
przebywa   1-3  godzin,  ponad  podstawę  programową  i  opłaty  w  tych  przypadkach 
wzrosną o 14 zł. 

Uchwała Nr III/29/10 w sprawie opłaty za  świadczenia w przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

25)  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Gliwice  dotyczącego 
pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  uczęszczające  do  Przedszkola  Niepublicznego  „Chatka  Puchatka”  w 
Gliwicach przy ul.  Ossowskiego 1– projekt  uchwały przedstawiła  Naczelnik  Wydziału 
Edukacji Iwona Flajszok.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/30/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Gliwice dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy 
i Miasta  Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Chatka 
Puchatka”  w  Gliwicach  przy  ul.  Ossowskiego  1,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  - 
głosowało 20 Radnych.
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26)  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Ornontowice  dotyczącego 
pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dziecko mieszkańca Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  uczęszczające  do  Katolickiego  Przedszkola  Niepublicznego  Sióstr 
Służebniczek NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul.  Zamkowej 2  – 
projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/31/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Ornontowice  dotyczącego pokrycia   kwoty dotacji  udzielanej  na  dziecko mieszkańca 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Katolickiego  Przedszkola 
Niepublicznego Sióstr  Służebniczek NMP NP im.  Aniołów Stróżów w Ornontowicach 
przy ul. Zamkowej 2, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

27)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia 
kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające  do  Przedszkola  Niepublicznego  „Kraina  Skrzatów”  w  Żorach  przy 
ul.  Szykownej  42  – projekt  uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona 
Flajszok.
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/32/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Żory  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Kraina 
Skrzatów” w Żorach przy ul. Szykownej 42, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 
20 Radnych.

28)  zmieniająca  uchwałę  Nr  LIV/669/10  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 29 października 2010 r.  w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju – projekt uchwały przedstawił Naczelnik 
Wydziału GK i L Krzysztof Kulesa .
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/33/10 zmieniająca uchwałę Nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach  z  dnia  29  października  2010  r.  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  Statutu 
Międzygminnego  Związku  Komunikacyjnego  w  Jastrzębiu-Zdroju, została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

29) wydania zgody na oddanie lokalu użytkowego w najem na czas nieokreślony oraz na 
odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  –  projekt  uchwały 
przedstawił Dyrektor ZGM Marian Uherek. 
Uwag do treści projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/34/10 w sprawie wydania zgody na oddanie lokalu użytkowego w najem 
na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

Ad. 4
Informacja nt.  bieżącej  działalności  Straży Miejskiej  –  informacja została  przekazana 
w formie papierowej. 
Uwag do treści informacji nie zgłoszono. 
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Ad. 5,6
Radny Józef Szczekała pytał czy prawdą jest, że w Czerwionce ma być likwidowana 
szkoła podstawowa i  gimnazjum, czy w tej  sprawie toczą się  jakieś rozmowy,  są to 
wątpliwości nie tylko radnego ale i całej społeczności. 
Burmistrz  G  i  M poinformował,  że  nie  likwiduje  się  ani  szkoły  podstawowej,  ani 
gimnazjum, tylko jest pomysł aby zracjonalizować zatrudnienie. Pomysł został zgłoszony 
na naradzie z dyrektorami jako pomysł pod dyskusję. Problem powinien  być omawiany 
najpierw  drogą  służbową  a  dopiero  potem  dyskutowany  na  ulicach.  W  Czerwionce 
funkcjonują dwa zespoły szkół i są tam i szkoła podstawowa i gimnazjum. W 1998 r. te 
sprawy procedowano, społecznie było to już dograne a na sesję podjęto decyzję, która 
cofnęła  procedury  do  stanu  wyjścia  tj.  postanowiono  nie  otworzyć  jednej  szkoły 
podstawowej i jednego gimnazjum ale podzielić szkoły aby w każdej było i gimnazjum 
i szkoła podstawowa. Taka sama sytuacja była i w Dębieńsku i w Leszczynach, gdzie 
jednak utworzono osobne szkoły podstawowej i  gimnazja, poza Leszczynami Starymi 
gdzie  jest  zespół  szkół.  Wiele  tu  osób  zasiadało  w  Radzie  w  roku  ubiegłym  kiedy 
zaczęto mówić o racjonalizacji zatrudnienia w szkołach z przyczyn takich, że w szkołach 
w  ostatnich  kilku  latach  ubyło  ok.  700  dzieci.  Jedną  z  przyczyn  dyskusji  nt. 
zracjonalizowania tego stanu w Czerwionce jest to, że są dwa obwody, jeden do ZS nr 2, 
drugi  do ZS nr 3.  Obwód powoduje,  że rodzic powinien zgłaszać dziecko w ramach 
obwodu, ale np. rodzic nie chce posłać dziecko do ZS nr 2 tylko do ZS nr 3 i w ostatnich 
czasach nie są to pojedyncze przypadki ale jest to lawinowa sytuacja. W jednej szkole 
jest niedobór dzieci, a w drugiej dzieci jest więcej i tu powstaję niesprawiedliwość bo 
w jednej  szkole  klasa liczy 17  dzieci,  a  w drugiej  25.  Sytuacja  zmusza do podjęcia 
działań. Odległość między szkołami nie jest duża. Na dzień dzisiejszy trzeba te dwie 
szkoły przygotować do przyjęcia 6-latków, to są przygotowania z zapleczem socjalnym, 
ubikacje,  meble,  place  zabaw,  przy  zmianie  robiono  by  to  kompleksowo  w  jednej 
placówce.  Jest zadanie przyjęte  do realizacji  tj.  termomodernizacja ZS nr 3,  przy tej 
okazji  można by przygotować kompleksowo szkołę. To są przykłady na tak. Z punktu 
widzenia  szkoły  są  i  przykłady  na  nie:  środowisko  jest  zintegrowane,  społeczność 
dobrze się poznała itp.  W ZS nr 3 jest 500 dzieci w ZS nr 200, stan uczniów się nie 
zmieni,  ale  pracując  z  grupą dzieci  w  jednym przedziale  wiekowym łatwiej  do  nich 
dotrzeć, jest  to środowisko równolatków. Dziś mówi  się,  że wpływ gimnazjalistów na 
dzieci   młodsze  jest  negatywny,  że  reforma  tworząca  gimnazja  nie  do  końca  jest 
szczęśliwa.  Dlatego  w  jednym środowisku  udałoby się  tam zdiagnozować  wszystkie 
problemy wychowawcze. Zaczyna się na ten temat mówić, rozważa się „za” i „przeciw” 
i  to  Rada  ostatecznie  podejmie  decyzję.   Nie  ma pomysłu  na  likwidację  szkół,  jest 
pomysł na likwidację jednostek i jest to racjonalizacja, ale na dziś jest to tylko pomysł. 
Kolejna  kwestia  jest  związana  z  kuchniami  w  szkołach.  Na  tym  samym  spotkaniu 
z dyrektorami było to poruszane. Rok temu dyrektorzy szkół dostali sygnał, że muszą 
ograniczać koszty z  wielu  względów m.in.  w  związku z  tym,  że  od  2012 r.  wydatki 
bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, dlatego muszą   racjonalizować 
zatrudnienie, bo nie może być po stronie wydatków deficytu, tak jak to dotychczas było. 
Dyrektorzy dostali sygnał, że muszą coś w szkole zrobić, po roku na naradzie pytał co 
zrobiono. Jest różnie, ale jeżeli nic nie zrobiono to jest informacja, że są duże koszty 
związane  ze  stołówkami.  Ubywa  uczniów,  ubywa  obiadów,  kuchnie  są  doposażone, 
koszty związane ze stołówkami są coraz wyższe, obiadów coraz mniej a ilość obsługi 
jest  taka sama. Może należałoby  dać 29 kucharkom propozycję aby wzięły kuchnię 
w ajencję i spróbowały popracować na własny koszt, a w akorcie dostają kuchnię – to 
jest pomysł aby było to coś na kształt cateringu, albo robiony jest przetarg na kuchnię 
z podmiotem zewnętrznym, który ma zatrudnić wszystkie 29 kucharki – taka informacja 
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poszła do dyrektorów. Natomiast pierwsze informacje, które kucharki uzyskały to było to, 
że zostaną zwolnione. Prosił aby w miarę przekazywać właściwe informacje, że intencją 
nie jest zwalniać ale racjonalizować wydatki, bo od 2011 r. nie można deficytu pokryć 
z kredytu.
Radny  Stanisław  Breza poruszył  kwestie  odśnieżania,  jest  wiele  sygnałów  od 
mieszkańców w zakresie jakości odśnieżania. W zakresie odśnieżani dróg w zasadzie 
nie ma zastrzeżeń ale w przypadku chodników jest różnie. Istnieje obowiązek właściciela 
posesji do odśnieżania chodnika przy niej położonego, ale niejednokrotnie właścicielami 
są  osoby starsze,  schorowane,  które  nie  są  w  stanie  sobie  z  tym poradzić,  są  też 
chodniki  tam  gdzie  nie  ma  zwartej  zabudowy.  Trudna  sytuacja  jest  też  tam  gdzie 
chodniki graniczą z ulicami i kilka razy w ciągu dnia przejeżdżające pługi zsypują śnieg 
na  chodnik.  Zwrócił  uwagę,  aby  niektóre  chodniki  odśnieżać  mechanicznie, 
w Stanowicach chodnik przy ul. Wyzwolenia należałoby w ten sposób odśnieżać.
Przewodniczący poinformował o terminie składania oświadczeń majątkowych (30 dni 
od daty ślubowania)  i o sesji „karolinkowej” i roboczej w dniu 30 grudnia.
W  związku  ze  zbliżającymi  się  świętami   odśpiewano  kolędy  i  złożono  życzenia 
świąteczne.

Ad. 7
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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