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

w dniu 30 grudnia 2010 r., 
która odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący  Rady Miejskiej  radny  Marek  Profaska  dokonał  otwarcia  IV  sesji 
VI kadencji Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący  powitał  wszystkich  Radnych,  Sołtysów,  Burmistrza,  Zastępców 
Burmistrza,  pracowników  Urzędu  oraz  gości(listy  obecności  stanowią  załącznik  do 
protokołu) i 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 20 radnych, nieobecność 
usprawiedliwił radny Leszek Salamon.
Przewodniczący na wniosek Burmistrza G i M poprosił o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dotacji udzielanej na 
dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do oddziału 
przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej w Rybniku.

wniosek przyjęto „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

Przewodniczący  na wniosek Burmistrza poprosił także o wprowadzenie autopoprawek 
w następujących  projektach uchwał  w sprawie:  

− zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok,
− uchwały budżetowej  gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,
− Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
− przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,
− przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok.

Aktualizacja porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
        1)  zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010
             rok,
        2)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
             oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
        3)  stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowej na
             2011 r. dla samorządowego zakładu budżetowego,
        4)  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
        5)  uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,
        6)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu,
        7)  udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
        8)  zmiany uchwały Nr  XXVII/230/04  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
              z   dnia  29   grudnia   2004 r.    w   sprawie   diet   i   zwrotu   kosztów   podróży
             przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, zmienionej
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             uchwałą Nr XIX/193/08 z  dnia 25 stycznia 2008 r.,
        9)  wskazania  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  do wykonywania czynności
             związanych  z  delegowaniem  w  ramach podróży służbowej Przewodniczącego
             Rady Miejskiej,
       10)  ustalenia   wynagrodzenia   dla    Burmistrza    Gminy    i     Miasta 
Czerwionka
              -Leszczyny,
       11)  przyjęcia    Gminnego   Programu   Przeciwdziałania   Narkomanii   dla   Gminy
               i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,
       12)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
               Alkoholowych   dla   Gminy   i   Miasta   Czerwionka-Leszczyny   na   2011  rok,
       13)  określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i odwoływania członków Gminnego
               Zespołu     Interdyscyplinarnego    do    Spraw     Przeciwdziałania     Przemocy 
               w  Rodzinie  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania,
       14)  wyrażenia  zgody na  zawarcie dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy 
             i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy
             Społecznej Szkole Podstawowej w Rybniku.
3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
4. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
5. Zakończenie. 

Ad. 2
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 Komisji Budżetu i Finansów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 19 głosach „za”.

1)   Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmian  w  uchwale  budżetowej  gminy  i  miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  2010  rok, poproszono  o  przedstawienie  opinii 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Edwarda Kucharczyka.  
Komisja nie wniosła uwag i  zaopiniowała go pozytywnie.  
Do przedstawionego projektu  uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/35/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy   i miasta na 2010 
rok, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

2)  Do projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają
z  upływem  roku  budżetowego  oraz  ustalenia  planu  finansowego  tych  wydatków, 
poproszono o  przedstawienie  opinii   Przewodniczącego Komisji  Budżetu  i  Finansów 
Edwarda Kucharczyka.  
Komisja nie wniosła uwag i  zaopiniowała go pozytywnie.  
Do przedstawionego projektu  uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/36/10   w  sprawie   ustalenia   wykazu   wydatków,  które   nie  wygasają
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, została 
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.
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3) Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowej na 2011 r. dla samorządowego zakładu budżetowego, poproszono 
o  przedstawienie  opinii   Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Edwarda 
Kucharczyka.  
Komisja nie wniosła uwag i  zaopiniowała go pozytywnie. 
Do przedstawionego projektu  uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/37/10  w sprawie  stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji  przedmiotowej  na  2011 r.  dla  samorządowego zakładu budżetowego,  została 
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 19 Radnych.

4)  Do projektu uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, poproszono o przedstawienie opinii  Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów Edwarda Kucharczyka.  
Komisja nie wniosła uwag i  zaopiniowała go pozytywnie. 

Radny Bogdan Knopik  zgłosił,  że  w przedmiotowej  uchwale  nie  ma procentowego 
zadłużenia gminy i zapytał o jej aktualne zadłużenie.
Skarbnik G i M Zbigniew Wojtyło   odpowiedział, że ta informacja znajduje się w tabeli 
nr 2 w pkt. 7 i 8 według kwot planowanych na koniec roku. Procentowo zadłużenie jest 
zobrazowane w wierszu dziewiątym. Jest one również podane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, wskaźnikami są art.169 i 170 z ustawy o finansach publicznych z roku 2005 
gdzie  jest  podany  maksymalny  poziom  i  wynosi   15  procent  w  przypadku  rat 
kapitałowych  plus  odsetki  i  drugi  maksymalny    60  procentowy.   Wskaźniki,  które 
wynikają  z  naszej  prognozy  pokazują   naszą  sytuacje  finansową  na  kolejne  lata. 
Natomiast  w  wierszu  dziesiątym  jest  pokazany  indywidualny  wskaźnik  zadłużenia 
i on obowiązuje od roku 2014, z tym że brane jest pod uwagę już wykonanie roku 2011, 
2012  i  2013,  co  również  jest  pokazane  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej.   Te 
wskaźniki będziemy spełniać, jeżeli będziemy realizować  budżety w kwotach, które są 
założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała  Nr  IV/38/10  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

5)   Do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2011 rok, poproszono o przedstawienie opinii  Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów Edwarda Kucharczyka oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
Po  szczegółowej  analizie  projektu  uchwały  budżetowej   Komisja  zaopiniowała  go 
jednogłośnie, pozytywnie.  
Następnie  Przewodniczący  Komisji  odczytał   Uchwałę  Nr  4100/II/149/2010  z  dnia 
15  grudnia  2010  roku   II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  projekcie  uchwały   budżetowej   na  2011  rok  wraz 
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 
pozytywną opinię. 

Przewodniczący   RM Marek Profaska odczytał dwie uchwały II Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  projekcie  uchwały  w  sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 i opinii o możliwości sfinansowania 
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deficytu w kwocie 116,839 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 
rok  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W obu przypadkach wydano pozytywną opinię.
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że projekt uchwały budżetowej na 2011 rok był 
omawiany  tylko  na  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  a  nie  jak  w  latach  ubiegłych  na 
wszystkich posiedzeniach Komisji. Zapytał o kwoty ujemne dotyczące ZDiSK-u 500 tys., 
OPS-u prawie 300 tys., a także MOSiR-u i na czym to będzie polegało oraz dlaczego tak 
jest ? i dlaczego są zmniejszone środki unijne o 500 tys.
Burmistrz  G  i  M  Wiesław  Janiszewski  poinformował,  że  okoliczności  uchwalania 
obecnego budżetu są inne. Procedury, które obowiązywały do roku 2011 uwzględniały 
na  okoliczność  większych  wydatków  bieżących  kredytowanie.  Wydatki  bieżące  to 
między innymi wynagrodzenia. Gmina jako instytucja i jej 31 jednostek, zatrudnia 1400 
osób to jest  1200 etatów. Gmina ma stu milionowy budżet i  zadania, które nie tylko 
mieszczą się pod hasłem zatrudnienie. Te zadania to między innymi utrzymywanie czyli 
tak  zwane  koszta  stałe  zwane:  placówkami  oświatowymi,  placówkami  użyteczności 
publicznej,  drogami,  chodnikami  itd.  Należy  zauważyć  jednocześnie  bardzo  ważną 
rzecz,  że  można  pieniądze  „przejadać”,  dawać  tylko  i  wyłącznie  zatrudnienie. 
Ale „higieniczny budżet” i budżet, który ma zderzenie z potrzebami społecznymi to taki, 
gdzie widzi się także potrzeby ludzi, mieszkańców. To są przede wszystkim inwestycje. 
Ta nowa filozofia wymuszona  ustawą o systemie finansów  sprawia, że inwestycje będą 
na poziomie 25% budżetu przy jednoczesnym zaciskaniu pasa. W dużej mierze jest to 
spowodowane  zadaniami,  które  zostały  wyznaczone  na  2011  rok  jako  nasze,  nie 
wymyślone  tylko  przez  burmistrza  ale  również  przez  radę.  Na  ich  finansowanie  są 
przeznaczone  środki  zewnętrzne,  które  wymagają  wkładu  własnego  zaplanowanego 
w budżecie.
Skarbnik G i M Zbigniew Wojtyło  odpowiedział na pytanie dotyczące   zmniejszenia 
środków kwoty unijnej    o  518,737 zł.  Jest to związane z inwestycją „Biblioteka bez 
barier”, która była realizowana w 2010 r., a środki zewnętrzne na to zadanie wpłynęły 
jeszcze w tym roku, co spowodowało, że wskazana kwota na 2011 r. została zdjęta. 
Natomiast kwestie dotyczące zmniejszenia wynagrodzenia zostały już wyjaśnione przez 
Pana  Burmistrza,  a  dotyczą  głównie  tego,  czy  gmina  będzie  finansowała  tylko 
i  wyłącznie  wynagrodzenia,  czy   będzie  miał  również  do  prowadzenia  inne  zadania 
własne, które są określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Istotne jest również 
i to, co jest zawarte w nowej ustawie o finansach publicznych. W roku 2011 nadwyżka 
operacyjna  musi  wystąpić.  Mamy  do  realizacji  zadania,  które  od  lat  czekają  na 
realizację.  W niektórych  przypadkach są  już  podpisane umowy  z  wykonawcami  na 
realizację  zadań  jak  np.  budowa  targowiska.  Te  zadania  będą  realizowane  zgodnie 
z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Radny  Józef  Szczekała  zapytał  kiedy  mija  ostateczny  termin  uchwalenia  uchwały 
budżetowej na 2011 rok i dlaczego wzorem lat ubiegłych ten projekt uchwały nie był 
omawiany na wszystkich komisjach branżowych, a tylko na Komisji Budżetu i Finansów, 
mimo iż jest to bardzo ważny dokument, na którym opieramy się przez cały rok.
Skarbnik  G i  M Zbigniew Wojtyło  odpowiedział,  że zgodnie z  ustawą o finansach 
publicznych  ten  termin  jest  do  końca  stycznia  ale  w  związku  z  wyborami 
samorządowymi  ostateczny  termin  uchwalenia  budżetu  został  wydłużony  do  końca 
lutego.  Zmiany            w  projekcie  uchwały  budżetowej  występują  głównie  w 
wynagrodzeniach,   o  których  będą  musieli  decydować  kierownicy  poszczególnych 
jednostek.
Radny Stanisław Breza poinformował, że inna kwota deficytu jest w projekcie uchwały 
budżetowej,  a  inna  w  uchwale  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  odczytanej  przez 
Przewodniczącego.
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Skarbnik G i M Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że w związku z autopoprawką do jakiej ma 
prawo Pan Burmistrz ta kwota deficytu uległa zmianie.
Radny Bogdan Knopik  wspomniał,  że na ostatniej  sesji  był  podjęty temat stołówek 
szkolnych  i  obsługi,  której  stan  osobowy nie  miał  ulec  zmniejszeniu,  a  w  projekcie 
ustawy budżetowej jest  kwota ok. 100 tys. zł mniejsza.
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski wyjaśnił, że mimo mniejszej kwoty zatrudnienie 
w stołówkach zostanie utrzymane. 
Skarbnik  G i  M Zbigniew Wojtyło  dodatkowo wyjaśnił,  że stołówki  w szkołach nie 
zostaną  zlikwidowane  mimo zmniejszenia  kwoty  na  to  zadanie.  Na  stołówki  łącznie 
wydajemy 1.900 tys. zł. Zmniejszona kwota ma na celu obniżenie wynagrodzeń nie tylko 
na stołówkach ale we wszystkich jednostkach. 
Burmistrz  G  i  M  Wiesław  Janiszewski  dodał,  iż   oszczędzanie  można  osiągnąć 
w dwóch obszarach  albo zwalniać albo samoograniczać.  To jest podstawowa kwestia. 
Zadaniem kierowników jednostek jest  w pierwszej kolejności szukanie takich rozwiązań, 
które nie będą rewolucyjnymi, polegającymi na tym, że likwidujemy. I taka była intencja 
jeżeli chodzi o stołówki. Burmistrz poinformował również, że w Stanowicach w szkole nie 
ma stołówki, a catering. Mimo to nikt tego nie zauważył bo i nikt nie narzekał na jakość. 
Burmistrz ponadto dodał, że obiady mają być smaczne i wykonane tanio. Nie jest to 
więc  rewolucja,  a kwesta organizacyjna.  To ewolucyjne  dojście  do takiego poziomu 
wydatków, które pozwolą aby te szkoły funkcjonowały bez uszczerbku na dobru dziecka.

Uchwała  Nr  IV/39/10 w  sprawie  uchwały  budżetowej  gminy  i  miasta  Czerwionka-
Leszczyny  na  2011  rok,  została  przyjęta  17  głosami  „za”,  przy  3  głosach 
wstrzymujących, głosowało 20 Radnych.

Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski  podziękował  szczególnie tym radnym, którzy 
głosowali   za przyjęciem tej  uchwały.  Procedowanie obecnego budżetu było w nieco 
innych okolicznościach i formule, za co Burmistrz  podziękował podkreślając  wykazany 
poziom zrozumienia. Burmistrz przypomniał także o nadwyżce budżetowej z roku 2008, 
która nie została „przejedzona” i ograniczeniu wtedy deficytu, które sprawiło, że dziś nie 
musimy ograniczać się dodatkowo o te kwoty. Zaznaczył także, że swego czasu zostały 
ustalone zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które są dziś ujęte w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i muszą być realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
One  dotyczą  każdej  dzielnicy  i  każdego  sołectwa.  To  są  zadania  albo  liniowe  albo 
kubaturowe, gdzie koszty stałe rosną. To sprawia, iż musimy się zastanowić, czy koszty 
osobowe nie  są  za  wysokie.  Burmistrz  przypomniał,  że  do  szkół  samorząd dokłada 
7 milionów złotych. Wspomniał, że są szkoły modelowe jak w Bełku  gdzie subwencja 
oświatowa prawie wystarcza oraz i takie, gdzie musimy dokładać znacznie więcej.  Na 
koniec Burmistrz podziękował Skarbnikowi, służbom finansowym, pracownikom urzędu, 
którzy  byli  zaangażowani  w  konstruowanie  tego  budżetu   i  wszystkim  kierownikom 
jednostek organizacyjnych, którzy otrzymali polecenie wykonania tego zadania.
 
6)   Do  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Rybnickiemu, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/40/10 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, 
została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

7)     Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, uwag 
nie zgłoszono.
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Uchwała Nr IV/41/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze, została 
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

8)    Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/04  Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach    z   dnia  29   grudnia   2004 r.    w   sprawie   diet 
i   zwrotu   kosztów   podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach, zmienionej uchwałą Nr XIX/193/08 z  dnia 25 stycznia 2008 r.,  uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr IV/42/10  w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXVII/230/04  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach   z   dnia  29   grudnia   2004 r.    w   sprawie   diet 
i    zwrotu kosztów   podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej  w Czerwionce-
Leszczynach, zmienionej uchwałą Nr XIX/193/08 z  dnia 25 stycznia 2008 r.,  została 
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

9)    Do projektu uchwały w sprawie wskazania  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej 
do wykonywania czynności związanych  z  delegowaniem  w  ramach podróży służbowej 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/43/10  w sprawie wskazania  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej 
do wykonywania czynności związanych  z  delegowaniem  w  ramach podróży służbowej 
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  -  głosowało  20 
Radnych.
    
10)   Do projektu uchwały w sprawie ustalenia   wynagrodzenia   dla  Burmistrza Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/44/10  w sprawie ustalenia   wynagrodzenia   dla    Burmistrza    Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

11)   Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu   Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gmin  i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/45/10  w sprawie  przyjęcia    Gminnego   Programu   Przeciwdziałania 
Narkomanii  dla  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

12)   Do  projektu  uchwały  w  sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na 2011 rok, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  IV/46/10  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na  2011  rok, została przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

13)    Projekt   u  chwały w sprawie  określenia    trybu   i   sposobu    powoływania 
i  odwoływania  członków  Gminnego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  Spraw 
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz   szczegółowych  warunków   jego 
funkcjonowania. 

Radny Waldemar Mitura poprosił o więcej szczegółów w tej sprawie.
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Radca prawny Aleksander Żukowski  wyjaśnił,  że ta uchwała wychodzi  na przeciw 
zmianom w prawie  w  sprawie  Przeciwdziałania  Przemocy w  Rodzinie,  która  została 
uchwalona przez parlament  pół roku temu. Ta zmiana uchwalona przez Sejm dotyczy 
stworzenia  mechanizmu  prawnego  powoływania   zespołów  interdyscyplinarnych  na 
poziomie  gminy.  Stworzono  gminom  furtkę  powoływania  takich  zespołów 
interdyscyplinarnych celem uporania się z przemocą w rodzinie. 
Radny  Józef  Szczekała  zapytał  czy  te  zespoły  interdyscyplinarne  będą  działać 
społecznie ?
Radca prawny Aleksander Żukowski odpowiedział, że  jest społeczna działalność.

Uchwała Nr IV/47/10     określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i odwoływania 
członków Gminnego Zespołu     Interdyscyplinarnego    do    Spraw     Przeciwdziałania 
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania, została 
przyjęta „jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.
      
14)  D projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dotacji udzielanej na 
dzieci mieszkańców Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do oddziału 
przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej w Rybniku, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IV/48/10 w  sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie dotacji  udzielanej na 
dzieci mieszkańców Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do oddziału 
przedszkolnego  przy  Społecznej  Szkole  Podstawowej  w  Rybniku,  została  przyjęta 
„jednogłośnie” - głosowało 20 Radnych.

Ad.3, 4 
Zapytań i wniosków  nie zgłoszono.

Przewodniczący RM Marek Profaska przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń 
majątkowych.  Zaprosił  także  na  sesję  „Karolinkową”,  która  odbędzie  się  w  dniu 
dzisiejszym o godz. 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy 
ul. Wolności 2.

Ad.5

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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