Protokół Nr VIII/11
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 marca 2011 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia VIII sesji
VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich
Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępcę
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.
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 21 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr VII/11 z sesji w dniu 25 lutego 2011 r. został przyjęty 18 głosami „za”,
2 „wstrzymującymi”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad polegającą na zmianie
kolejności omawiania pkt. 3 i pkt. 4.
Powyższa zmiana została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 20 radnych.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Jan Pala poinformował, że Komisja
przeprowadziła postępowanie kontrolne Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka. Obecnie
trwa pisanie protokołu i formułowanie wniosków pokontrolnych. Przewodniczący
poinformował o udziale w szkoleniu dot. działalności Komisji Rewizyjnej.
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
radna Jolanta Szejka poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 marca br.,
w trakcie którego zapoznano się z materiałami na sesje Rady. W sprawach bieżących
omówiono organizację jarmarku świątecznego, który odbędzie się 16 kwietnia br. na
terenie parku miejskiego w Leszczynach. Przedstawiono także informację nt.
działalności Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Żarnowiec koło Wolbromia. Omówiono
następujące projekty „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów”
oraz „Akademia Rozwoju – szansą dla rozwoju mieszkańców gminy CzerwionkaLeszczyny”.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 22 marca
br., w trakcie którego omówiono projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach „Programu Aktywności
Lokalnej” przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja
aktywność ku integracji” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
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Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz szczegółowo zapoznano się ze sprawozdaniem
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2010 r.
Podjęto wniosek o wyliczenie kosztów busa, który dowoził by dzieci z sołectw i dzielnic
do świetlic terapeutyczno-środowiskowych. Zapoznano się z informacją konsultanta ds.
świadczeń i funduszu alimentacyjnego w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.
4)
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz
Adamczyk poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie 23 marca br.,
w trakcie którego pozytywnie zaopiniowała branżowy projekt uchwały i zapoznała się
z wynikami konkursu dotacyjnego dla klubów sportowych na 2011 r. Ponadto poruszyła
kwestie dot. naboru do przedszkoli na kolejny rok. Komisja podjęła decyzję, że wróci do
tematu zwołując w tym celu specjalne posiedzenie pod koniec kwietnia, kiedy będą już
znane dane dot. liczby chętnych dzieci do poszczególnych przedszkoli. Przewodniczący
poinformował o otrzymaniu dokumentu, o który komisja wnioskowała na posiedzeniu
styczniowym tj. „Koncepcja polityki oświatowej Gminy i Miasta na lata 2011 – 2014”.
W ramach tej koncepcji w pkt. 1 jest mowa o zmianach sieci szkół, w celu umożliwienia
poprawy efektywności kadrowej oraz realizacji postulatów rodziców uczniów w zakresie
przyjęcia dziecka do szkoły poza określonym obwodem i efektywności ekonomicznej
szkół. Miało to być wykonane poprzez likwidację SP nr 5 i Gimnazjum nr 4 w dzielnicy
Czerwionka, jak również utworzenie zespołu szkół w oparciu o SP nr 3 i Gimnazjum nr 2
w dzielnicy Leszczyny i utworzenie zespołu szkół w oparciu o SP nr 8 i Gimnazjum nr 6
w dzielnicy Dębieńsko. W ostatnich zdaniach koncepcji P. Burmistrz stwierdza, że
„w związku z brakiem akceptacji Rady Miejskiej dla realizacji założeń przedstawionych
w pkt.1a polityki oświatowej planowane do realizacji cele operacyjne nie mogą zostać
zrealizowane. W związku z powyższym prosi o przedstawienie alternatywnych
rozwiązań dla zaistniałej sytuacji problemowej wynikającej z ograniczeń ekonomicznych
przyjętych zapisami Uchwały Budżetowej na 2011 rok”. Przewodniczący Komisji poprosił
radnych o zastanowienie się nad tym zagadnieniem i przedstawienie swoich propozycji
w tym temacie. Zaprosił wszystkich na posiedzenie Komisji poświęconej tej koncepcji,
które odbędzie się przed najbliższą sesją w połowie kwietnia.
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący
radny Grzegorz Płonka poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 21 marca br.,
w trakcie którego omówiła branżowe projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych i zaopiniowała je pozytywnie. Do
pozostałych projektów uchwał przeznaczonych do podjęcia na najbliższej sesji, uwag nie
zgłoszono. Dyrektor ZD i SK przedstawił informację nt. aktualnego stanu kadrowego.
Ogółem stan zatrudnienia na dzień 30.11.2010 r. wynosił 117 pracowników,
przewidywany stan na 31.05.2011 r. to 92 pracowników. Budżet Zarządu w stosunku do
roku 2010 uległ zmniejszeniu o 36%, stąd realizacja zadań również będzie ograniczona.
Zapoznano się również z informacjami dot. sytuacji sprzętowej Zarządu. W sprawach
bieżących zapoznano się z korespondencją, która trafiła do Komisji. Dyskutowano
również nad sprawami dot. remontów dróg, w tym dróg gruntowych.
6) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że Komisja odbyła posiedzenia 22
marca br. W trakcie posiedzenia omówiła pismo mieszkańca dot. rozliczeń płatności za
c.o., temat przesunięto na kolejne posiedzenie w celu dostarczenia dokumentacji.
Komisja zapoznała się z informacją Naczelnika ZKO dot. miejsc zagrożonych lokalnymi
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podtopieniami oraz informacją Komendanta Straży nt. działalności Straży Miejskiej.
Podjęła wniosek o przygotowanie regulaminu w sprawie wykaszania nieużytków
z terenów prywatnych i utrzymania w odpowiedniej kulturze obejść i areałów. Komisja
zwróciła się o przedstawienie na jej posiedzeniu w miesiącu czerwcu stanu
bezpieczeństwa z terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przez Komendanta
Straży Miejskiej, Policji, Naczelnika Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz
Naczelnika Wydziału Edukacji (w zakresie dot. terenu placówek oświatowych).
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 21 marca br. W trakcie posiedzenia zapoznała się
z branżowymi projektami uchwał, które zaopiniowała pozytywnie. Dyrektor ZD i SK
przedstawił informacje na temat możliwości budżetowych ZD i SK w 2011 r. w zakresie
gospodarki odpadami (zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zbiórka odpadów
biodegradowalnych). Przyjęto wniosek, aby wzorem lat ubiegłych Straż Miejska przy
pomocy przedstawicieli dzielnic i przedstawicieli sołectw przeprowadziła inwentaryzację
dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy. Radni wnioskowali aby w lokalnej gazecie
podać informację na temat możliwości dofinansowania przez Gminę usuwania
z budynków elementów zawierających azbest z podaniem regulaminu przyznawania
i realizowania dotacji związanych z tym tematem. W sprawach bieżących przedstawiono
informację na temat spotkania w Dębieńsku mieszkańców z przedstawicielami
budowanej kopalni „Dębieńsko 1”.
Przewodniczący RM uzupełnił informację o spotkaniu mieszkańców Dębieńska
w sprawie budowy kopalni obawy mieszkańców były bardzo duże. Liczba
mieszkańców na zebraniu wynosiła ponad 130 osób. Pytania i dyskusja była bardzo
szeroka. Podjęto wniosek, że jeżeli ma dojść do budowy kopalni to większa część
środków z podatku powinna być kierowana na te tereny, które będą w jakiś sposób
degradowane przez eksploatację górniczą. Obawy mieszkańców są uzasadnione,
szereg problemów wystąpiło jeszcze po działalności KWK „Dębieńsko” i w dalszym
ciągu toczą się sprawy w sądach. Natomiast, co do budowy nowej kopalni, mieszkańcy
„jednogłośnie” byli „za”.
8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 marca br. Na posiedzeniu
omówiono i pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał finansowych na dzisiejszą sesję
Rady. Zapoznano się z pismem dot. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował, że Klub odbył posiedzenie
22 marca br. z udziałem przedstawicieli Urzędu. Omówiono projekty uchwał na sesję
oraz pisma, które wpłynęły do radnych od nauczycieli i rodziców dot. likwidacji szkół.
Klub Radnych podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione na sesji w dniu 28 stycznia
br. Klub był i jest przeciwny zamiarom likwidacji szkół. Klub popiera uchwałę dot.
współfinansowania osób fizycznych, związanego z demontażem i unieszkodliwianiem
elementów zawierających azbest. Zwrócono się z następującymi zapytaniami do
Naczelnik Wydziału Edukacji:
1) czy dzieci z rocznika 2007, gdy oboje rodziców pracuj i uczęszczają już do
przedszkola, będą miały zapewnione miejsce od września,
2) czy w sytuacji kiedy ze względów finansowych oddziały zostaną zamknięte, będzie
możliwość uruchomienia ich od stycznia 2012 r.,
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3) co z naborem do przedszkoli dzieci 3 i 4 letnich, których rodzice po raz pierwszy
wyrażają chęć aby ich dzieci uczęszczały do przedszkola. Klub popierał projekt uchwały
w sprawie wdrożenia „Programu aktywności lokalnej”.
Radny Arkadiusz Adamczyk ponowił zaproszenie na Komisję Oświaty, na której
szczegółowo zostaną omówione tematy przedszkoli.
10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny
Marek Paluch poinformował, że Klub spotkał się 22 marca br. Omówiono materiały na
dzisiejszą sesję, do których nie zgłoszono uwag.
11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 18 marca br.
Omówiono materiały na sesję, do których nie zgłoszono uwag. Podjęto wniosek aby przy
okazji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego
ujęto również tereny, na które zgłosili wnioski mieszkańcy oraz tereny, na których gmina
planuje inwestycje.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.)
Burmistrz poinformował, że oprócz sprawozdania złoży również oświadczenie, na które
większość radnych czeka, gdyż 28 lutego skończył się czas procedowania. Do dnia
dzisiejszego nie usłyszał żadnych propozycji radnych, co do placówek oświatowych.
W związku z tym poinformuje o tym, o czym poinformował wczoraj dyrektorów szkół.
Wbrew pozorom polityka oświatowa na terenie gminy jest realizowana i w tym temacie
wypowie się po sprawozdaniu. Poinformował o powołaniu Pana Grzegorza Wolnika na
stanowisko Pełnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki. Podziękował za
sprawowanie w okresie poprzedniej kadencji, aż do czasu stosownego zarządzenia
funkcji I zastępcy i za to, co zrobił, i co w dużej mierze dalej będzie robił jako
pełnomocnik. Podkreślił kompetencje Pana Grzegorza, które dla niektórych są
problemem, natomiast dla Burmistrza jest to cenny pracownik, którego umiejętności
wykorzystane są do tego, co jest związane z funkcjonowaniem naszej gminy. Życzył
również pogodzenia spraw związanych z funkcją pełnomocnika jak i pełnionych funkcji
w Sejmiku, gdzie godnie reprezentuje naszą gminę na poziomie Urzędu
Marszałkowskiego w Sejmiku Samorządowym. Powiedział, że tam Pan Grzegorz pełni
dwie bardzo ważne funkcje, oprócz samego faktu, że jest radnym, jest
Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów i Wiceprzewodniczącym Komisji
Planowania. To są bardzo ważne z punktu widzenia strategii i rozwoju funkcje i na tym
nasza gmina skorzysta. Dodał, że kiedyś słyszał z ust radnych – po co jest funkcja I –
zastępcy i II – zastępcy – odpowiedział, że dzięki temu gmina osiągnęła bardzo dużo,
tak ja i dzielnica Dębieńsko.
Burmistrz przeprosił za nieobecność na zebraniu sprawozdawczym w dzielnicy
Czerwionka Centrum. Do Burmistrza nie dotarło zaproszenie bezpośrednio. Ponadto
w tym samym dniu było spotkanie w Orzeszu, w którym uczestniczył. W związku z tym
zaprosił na spotkanie, które organizuje 31 marca br. Prosił Sołtysów i Przewodniczących
Rad, aby terminy zebrań bezpośrednio konsultowali z Burmistrzem.
Radny Bogdan Knopik jako radny zarzucił Burmistrzowi, że skoro musimy oszczędzać
to, po co dwóch zastępców, dlaczego jednego nie zwolnić – to były takie z jego strony
zastrzeżenia. Pytał, jaka jest różnica między funkcją zastępcy, a Pełnomocnika, który ma
te same pełnomocnictwa, co wiceburmistrz.
4

Burmistrz G i M poinformował, że jest okres 3 miesięcznego wypowiedzenia,
wynagrodzenie jest takie samo, bo inne nie może być. Problem jest w tym, że „można
być efektownym, ale mało efektywnym i to wystąpienie było mniej więcej takie”.
Radny Waldemar Mitura pytał czy to, że Burmistrz Wolnik został Pełnomocnikiem jest
związane z tym, że został radnym w Sejmiku?
Burmistrz G i M odpowiedział, że to jest ten powód.
Następnie odniósł się do koncepcji funkcjonowania oświaty w gminie. Powiedział, że jest
dokładna analiza tego, co w obszarze oświaty występuje. Na bazie tej analizy
zaproponowano określone rozwiązania. Poinformował, że cały czas trwa diagnoza.
Sytuacja w oświacie była dobra, czy bardzo dobra dodaje, a oświata funkcjonowała tak
jak funkcjonowała. Nie było z punktu wiedzenia polityki żadnych uwag. Natomiast to, co
dzisiaj się w oświacie dzieje jest związane ze specyfiką budżetu wszystkich samorządów
w kraju. To właśnie te przyczyny spowodowały, że wystąpiliśmy z jedną, a później
z drugą propozycją. Następnie przedstawił podstawy, na których oparto wdrożenie
planowanych do realizacji zmian:
1. Analiza demograficzna uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w kolejnych
latach szkolnych.
2. Analiza zatrudnienia nauczycieli – wskaźniki zatrudnienia uwzględniające
kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.
3. Analiza prowadzonej polityki kadrowej przez dyrektorów szkół i przedszkoli.
4. Analiza kosztów utrzymania uczniów z uwzględnieniem wpływów z subwencji
oświatowej oraz kwot dopłat w poszczególnych placówkach edukacyjnych.
5. Analiza zatrudnienia na stanowiskach funkcyjnych w szkołach i przedszkolach.
6. Analiza sieci jednostek oświatowych z uwzględnieniem czynników
ekonomicznych i społecznych.
7. Analiza wyników nauczania z uwzględnieniem czynników zewnętrznych.
8. Analiza funkcjonowania stołówek szkolnych – baza, koszty.
9. Analiza efektów wdrożenia standaryzacji.
10. Analiza okresów kadencyjności dyrektorów.
11. Analiza organizacyjna dowozów uczniów w całej gminie.
12. Analiza kosztów i organizacji zajęć specjalistycznych i nauczania indywidualnego.
13. Analiza realizacji zapisu art. 30 karty nauczyciela to są wyrównania dla
nauczycieli, tak zwana 14 pensja.
14. Analiza osób posiadających uprawnienia emerytalne.
Powyższe analizy przeprowadzono od września 2010 r. do stycznia 2011 r., a efekt tej
analizy to potwierdzenie potrzeby dokonania zmian w sieci szkół i przedszkoli, celem
racjonalizacji struktur zatrudnienia. Wypracowanie polityki edukacyjnej uwzględniającej
realizację celu głównego stanowiącego wynik analiz, o którym mowa przez
racjonalizację. W ocenie Burmistrza, mając taką analizę należy zracjonalizować
zatrudnienie, ponieważ na przestrzeni ostatnich 4 lat ubyło w szkołach 1000 uczniów,
a liczba nauczycieli pozostała taka sama. Wprowadzenie w Czerwionce jednego
gimnazjum i jednej szkoły podstawowej, – dlaczego? Dlatego, że wyczerpuje się formuła
zespołów szkół, szczególnie Zespołu Szkół nr 2. Jeżeli ktoś dzisiaj chce wiedzieć na
temat danych, które potwierdzają ten fakt to poinformował, że odpłynęło z obwodu SP nr
4 do obwodu SP nr 5, 55 uczniów, w różny sposób – przede wszystkim zasada
przemeldowanie, ale również zgoda dyrektorów czy osób z kierownictwa Urzędu – te
drugie to były sporadyczne sprawy. Zauważono, że w ZS nr 2 jest niebezpieczeństwo
wyludnienia, choć są tam bardzo dobrzy nauczyciele, bardzo dobrze prowadzona szkoła
przez dyrekcję, ale jednak ze względu na brak uczniów do tej szkoły dopłaca się
najwięcej. Ta analiza to 1.015.000. zł. Porównywalnie z innymi szkołami, na tym samym
poziomie dopłaty są rzędu 100-150 tys. zł. czyli 10-krotnie niższe i w związku z tym
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propozycja polegająca na tym, żeby nie zrobić wielkiej krzywdy. Odniósł się tu do tzw.
sprawiedliwości społecznej, czy sprawiedliwości, o której nie raz mówili radni. Dlaczego
to, co się robi dotyczy tylko Czerwonki – dlatego, że w 1998 r. zrobiono to samo
w innych miejscowościach w Dębieńsku, Leszczynach, a nie zrobiono w Czerwionce?
Pochodną tego, co się stało w 1998 r. jest to, co dzisiaj jest problemem i ten problem
chcę rozwiązać. Odbyły się spotkania ze społecznością szkolną ZS nr 2 i ZS nr 3 i na
tych spotkaniach społeczność powiedziała „nie” dla jednej szkoły podstawowej i jednego
gimnazjum. Na jednym i na drugim spotkaniu, w którym uczestniczyli również radni,
pojawiły się takie stwierdzenia – w ZS nr 2 rodzice mówili, aby zabronić przechodzenia
dzieci z jednego do drugiego obwodu szkoły, w ZS nr 3 rodzice mówili dlaczego to ma
być zabronione, żyjemy w wolnym kraju. W związku z tym, że cały czas podtekstem jest
sprawa związana z racjonalizacją zatrudnienia tj. oszczędnościami, ponieważ budżet
jest taki, a nie inny, subwencja nie wystarczy na pokrycie kosztów. Gmina dopłaca ponad
7 mln. zł., pojawił się pomysł stworzenia zespołu szkół. W styczniu 28 przegłosowano
uchwały intencyjne dla ZS nr 2 i ZS nr 3 i sławetne spotkanie ostatnie, gdzie nie przyjęto
uchwał i odtrąbiono porażkę Burmistrza. Jeśli chodzi o ZS w Czerwionce to dla rodziców
nie skutkuje niczym, zostaje jedna i druga szkoła na tym samym miejscu. Mało tego jak
dodaje Burmistrz „ wychodzimy naprzeciw postulatom rodziców żeby był jeden obwód
dla całości i życie przynosi rozwiązanie”. Powołanie ZS wymaga likwidacji na papierku
zespołu z wyższym numerem, a rodzice mają luksus w postaci wyboru gdzie chcieliby
posłać dzieci do szkoły nr 2 czy nr 3. Burmistrz wspomniał, że z nikim nie walczy
i dodał, że za politykę oświatową odpowiada swoją głową. Przypomniał, że w ostatnim
czasie szereg pism zostało skierowanych do Rady od nauczycieli, rodziców,
pracowników administracji i obsługi, w których te podmioty skarżą się na to, że nic nie
wiedzą, co się dzieje. Oświadczył ponadto, „nic się nie dzieje, bo żadne decyzje nie
zostały jeszcze podjęte”. Poza tym odniósł się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego
w Czerwionce, który został utworzony w 1995 r. i w związku z tym wzmocnił swoją
pozycję poprzez większą atrakcyjność, która spowodowała wzrost uczniów i nauczycieli,
a jednocześnie nie była konkurencją dla szkoły górniczej. Burmistrz wyartykułował „nie
wszyscy nauczyciele w tej gminie będą mieć zatrudnienie, bo jest za mało uczniów, a za
dużo nauczycieli”. Dodał, że kwota na oświatę jest stała i poprosił o pokazanie mu
obszarów gdzie można urwać i dać do oświaty. Po krótkim wstępie złożył zapowiedziane
wcześniej oświadczenie. Opinia dotycząca zespołu szkół z Kuratorium jest pozytywna,
ale powiadomiono Burmistrza o tym, że rodzice, chociażby jeden rodzic, -jak stwierdzi,
że jest nieskutecznie poinformowany o likwidacji szkół to sąd powie, że uchwała jest
niezgodna z prawem. Burmistrz powiedział, że „w takich igrzyskach nie będzie
uczestniczył”. Następnie złożył wniosek o nieprocedowanie sprawy związanej
z zespołem szkół w Czerwionce. Poprosił radnych żeby nie wkraczali w obszar związany
z zależnością służbową na linii Dyrektor –Burmistrz. Uzupełnił, że Dyrektorzy będą mieli
do realizacji politykę oświatową gminy z pełnymi konsekwencjami. Dodał, iż ma
świadomość tego, że to będzie bardzo trudne, ale możliwe do zrealizowania, bo gdyby
było inaczej procesował by uchwałę o powołaniu zespołu szkół. Poprosił Radę
o przyjęcie tego stanowiska poprzez głosowanie.
Paweł Piotrowicz Biuro Prawne poinformował, że ta uchwała ma formę oświadczenia
Rady bez konieczności podejmowania uchwały, a jedynie umieszczenie stosownego
zapisu w protokole.
Radny Leszek Salamon wyraził swoją wątpliwość czy należy to głosować?
Burmistrz G i M odniósł się do swojego przedmówcy „niech pan raz będzie konkretny,
to jest tylko oświadczenie Burmistrza i przyjęcie do wiadomości tego oświadczenia i nic
więcej”.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek, aby nie podejmować dalszych
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zmian, jeżeli chodzi o strukturę zespołu szkół.
Wniosek został przyjęty 19 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.
Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady:
1) pismo Pracowników ZS nr 3 zawierające prośbę o wsparcie starań dot. uchylenia
uchwał Nr V/56/11 i Nr V/57/11 w sprawie likwidacji SP nr 5 i G nr 4 – pismo
otrzymali indywidualnie wszyscy radni - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu uznała,
że jest to forma apelu skierowana do poszczególnych radnych, do ich
przeanalizowania przy podejmowaniu kolejnych uchwał,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
2) pismo Rodziców uczniów ZS nr 3 zawierające wniosek o odstąpienie od zamiaru
likwidacji szkół – propozycja przekazanie pisma Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
3) pismo Rady Rodziców ZS nr 3 dot. nieprawidłowości procedury likwidacyjnej propozycja przekazanie pisma Komisji Oświaty, Kultury i Sportu do rozpatrzenia na
kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
4) pismo Emerytów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w ZS nr 3 o pozostawienie
samodzielności tej szkoły - propozycja przekazanie pisma Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
5) pismo Mieszkańców budynku przy ul. Krzywej 1 dot. wprowadzenia zmian
w Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – propozycja
przekazanie pisma Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego do
rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
6) pismo p. Joanny Kondziołka dot. remontu ul. Asnyka – propozycja przekazanie
pisma Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego do rozpatrzenia na
kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
7) pismo p. Danuty Buchcik zawierające wniosek o przydzielenie funkcji dozorcy
budynku ul. Odrodzenia 12 – propozycja przekazanie pisma Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ładu Przestrzennego do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
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ponadto wpłynęło:
8) sprawozdanie z wykonania zadań ZGM za 2010 r. – propozycja przekazanie
pisma Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego do rozpatrzenia na
kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
9) sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy CzerwionkaLeszczyny z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. – propozycja przekazanie
pisma Komisji Oświaty, Kultury i Sportu do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu,
Propozycja została przyjęta „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
10) zaproszenie Kapelana Środowiska Samorządu Terytorialnego na Dni Skupienia
dla Samorządowców, w naszym rejonie będzie to miało miejsce 16 kwietnia
w sobotę od godz. 10.00 w Parafii św. Jadwigi Śląskiej ul. Kard. Kominka 18
w Rybniku,
Przewodniczący poddał pod
głosowanie
wniosek
Burmistrza
GiM
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
dodatkowego
przedstawiciela
Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” głosowało 21 radnych.
Aktualizacja porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 lutego 2011 r.
Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
Informacja o bieżącej korespondencji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) dotycząca zmiany uchwały Nr III/17/11 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej,
4) dotycząca zmiany uchwały Nr V/61/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Planu pracy i Planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na 2011 rok,
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości
gruntowej,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości
gruntowej,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze
dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego punktu
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przedszkolnego „Domowe przedszkole Piccolo” w Orzeszu przy ul. Marksa 13e
w Orzeszu,
8) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków
budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia
wymogów korzystania ze środowiska,
9) przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach „Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany do realizacji
w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
10) w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu
Zdroju.
7.
8.
9.
10.
11.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Leszczynach w 2010 r.
Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Zakończenie.

Społecznej

w Czerwionce-

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 21 głosach „za”.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok, uwag nie zgłoszono.
Radny Stanisław Breza powiedział, że budżet na 2011 r., który pomimo tego, iż łatwo
został uchwalony to trudniej będzie go realizować. Stwierdził, że „budżet się rozjechał
z 116 tys. do ponad 4 mln zł. Dodał, że te pieniądze można by wykorzystać w inny
sposób i na inne cele. Co miesiąc będziemy dokładać po milionie, a w listopadzie będzie
to już 10 mln zł. i co w tedy? Gmina ma szereg potrzeb i tak dalej być nie może dodał
radny. Ponadto zadał pytanie co zrobić żeby reżimu budżetowego dotrzymywać,
a oszczędności spożytkować na inne cele?
Uchwała Nr VIII/78/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 2011
rok, została przyjęta 18 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi”.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr VIII/79/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 19 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.
3) Do projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr III/17/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce- Leszczynach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie składu osobowego
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący RM Marek Profaska poprosił o zgłaszanie
kandydatów.
Radny Leszek Salamon Przewodniczący Klub Radnych Wspólnota Samorządowa
i Prawo i Sprawiedliwość poinformował, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza żadnych
członków do Komisji Rewizyjnej. Dodał, że Klub wróci do tematu, jeżeli będzie miał
swego przedstawiciela w Prezydium Rady oraz Wiceprzewodniczącego w Komisji
Budżetu i Finansów.
Radca Paweł Piotrowicz przypomniał, że Komisja Rewizyjna powinna być uzupełniona
o przedstawicieli istniejących Klubów Radnych.
Radny Marek Paluch Przewodniczący Klubu Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat nie
zgłosił kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RM Marek Profaska zgłosił wniosek o wyprowadzenie tego projektu
z porządku obrad.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie” przy 21 głosach „za”.
4) Do projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr V/61/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Planu pracy
i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na
2011 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/80/11 dotycząca zmiany uchwały Nr V/61/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Planu pracy
i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na
2011 rok, została przyjęta „jednogłośnie” przy 21 głosach „za”.
5) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/81/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, została przyjęta „jednogłośnie” przy 21 głosach „za”.
6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/82/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, została przyjęta „jednogłośnie” przy 21 głosach „za”.
7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Orzesze dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego
punktu przedszkolnego „Domowe przedszkole Piccolo” w Orzeszu przy ul. Marksa13e
w Orzeszu, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/83/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
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z Miastem Orzesze
dotyczącego
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego
punktu przedszkolnego „Domowe przedszkole Piccolo” w Orzeszu przy ul. Marksa13e
w Orzeszu, została przyjęta „jednogłośnie” przy 21 głosach „za”.
8) Do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób
fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/84/11 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób
fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, została przyjęta „jednogłośnie” przy
21 głosach „za”.
9) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach „Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany
do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji”
współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VIII/85/11 w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach „Programu Aktywności Lokalnej” przewidziany
do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS i Twoja aktywność ku integracji”
współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
została przyjęta „jednogłośnie” przy 21 głosach „za”.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym
w Jastrzębiu Zdroju, Przewodniczący RM poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny Krzysztof Rak zaproponował kandydaturę radnego Grzegorza Płonki, który
wyraził zgodę.
W związku z brakiem propozycji innych kandydatów lista została zamknięta.
Uchwała Nr VIII/86/11 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym
w Jastrzębiu Zdroju, została przyjęta 19 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w CzerwionceLeszczynach w 2010 r. zostało przekazane w formie pisemnej, do którego nie wniesiono
żadnych pytań.
Ad. 8
Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej została przekazana w formie
pisemnej, do której nie wniesiono żadnych pytań.
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Ad. 9,10
Radny Leszek Salamon złożył wniosek dotyczący remontu chodnika w Leszczynach
przy ul. Ks. Pojdy na odcinku od ul. A. Krajowej do zameczku. Prosił, aby ta inwestycja
znalazła się w tegorocznych zadaniach remontowych i była zrealizowana. Dodał, że jest
to chodnik bardzo uczęszczany i jest to wizytówką dla Gminy i Powiatu.
Radny Grzegorz Płonka przypomniał, że Komisja uwzględniła ten odcinek chodnika do
realizacji ale z braku odpowiednich środków finansowych trzeba go będzie podzielić na
3 etapy.
Radny Stanisław Breza zgłosił, iż na wysokości tamy jest jakaś kładka, a poziom wody
na rzece „Bierawka” podniósł się o 1 m, co powoduje, że woda przelewa się do tzw.
„kanału ulgi” w związku z tym mieszkańcy Stanowic są zaniepokojeni tym faktem
i poprosił o zajęcie się tą sprawą. Zgłosił także 2 oprawy, które po wymianie na
energooszczędne na ul. Leszczyńskiej i Kościelnej w Stanowicach są uszkodzone.
Następnie poruszył temat kamieni w rejonie ronda w Stanowicach, które zagrażają
bezpieczeństwu uczestników ruchu, a także poruszył temat studzienek kanalizacyjnych
w Stanowicach na ul. Wyzwolenia w rejonie sklepu elektrycznego nr 92-100, które po
zimie zostały obniżone i zamulone, co powoduje, że 3-4 studzienki nie odbierają wody.
Zaapelował także do Pełnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki o remont
drogi 925, która jest zniszczona pomiędzy rondami oraz ponowił prośbę naprawy
chodnika także w Stanowicach od zjazdu z autostrady do wysokości kościoła tj. na
odcinku ok. 200 m.
Pan Grzegorz Wolnik Pds.PRiG odniósł się do tych zgłoszeń i poprosił Dyrektora
ZDiSK o podjęcie działań w sprawie podniesionej wody i usunięcia ewentualnej kładki.
Co do oświetlenia to Gmina jest po rozmowie z Vattenfallem i wszelkie nieprawidłowości
będą przekazywane, a następnie usuwane. Sprawa kamieni w rejonie ronda zostanie
zgłoszona do PZD w Rybniku, a w sprawie studzienek kanalizacyjnych będzie
interweniował osobiście w Województwie.
Radny Grzegorz Płonka zapytał o plany, co do budowy„Inter Marche” na terenie bazy
ZDiSK w Leszczynach i czy powstaną w związku z tym nowe parkingi? Zapytanie
radnego w formie pisemnej „czy są zagwarantowane miejsca dla 3 i 4 latków na ten rok
w przedszkolach?”
Pan Grzegorz Wolnik Pds.PRiG odpowiedział, że parkingi powstaną, bo to wynika
z planu zagospodarowania przestrzennego, a ZDiSK opuści teren byłego zakładu do
końca kwietnia, bo taka jest umowa.
Radny Waldemar Mitura zaproponował, aby zainteresowani radni wzięli udział
w objeździe dróg celem podjęcia wspólnej decyzji, które z nich przeznaczyć do remontu.
Podniósł także temat związany ze skrzyżowaniem ul. A. Krajowej, Pojdy i Czereśniowej
w związku z utrudnionym wyjazdem i koniecznością rozwiązania tego problemu. Zapytał
także, „co z zameczkiem w Czerwionce przy ul. Św. Barbary, w którym mieszczą się
wydziały urzędu, bo jak mu wiadomo bank się wyprowadza?”
Burmistrz G i M odpowiedział, że Bank Śląski się wyprowadza na ul. Furgała. Dodał, iż
jest kilka koncepcji na zagospodarowanie tych pomieszczeń natomiast, jaka będzie
ostateczna decyzja Burmistrz poinformuje we właściwym czasie. Nawiązał także do
wniosku w sprawie objazdu dróg, który odbywa się, co roku i jak stwierdził „to standard”.
Burmistrz wspomniał także o skrzyżowaniu ulic w rejonie A. Krajowej i powiedział, że
w tej sprawie będzie apelował do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo sprawa jest
bezprzedmiotowa.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że już po raz trzeci słyszy o racjonalizacji
zatrudnienia z ust Burmistrza i wyraził swoje zadowolenie z oświadczenia, które
Burmistrz wygłosił. Oświadczył, że jeżeli głosuje to wie, za czym głosuje i jest
przekonany za tym, co robi. Poruszył także temat diagnozy, która jest prowadzona
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w oświacie od 2007 r. i analizy, która trwa cały czas, a pomimo to nic się nie dzieje.
Zapytał jakie były prowadzone ruchy w zakresie racjonalizacji zatrudnienia przez
ostatnie 3 lata? Radny dodał, że te 3 lata zostały zmarnowane gdyż ustawa, która mówi
o dochodach i wydatkach, które mają się zrównoważyć weszła w życie w 2009 r.
Zarzucił Burmistrzowi, iż budżet 2010 r. mógł być pod tym kątem przygotowywany żeby
dzisiaj nie czekały nas takie decyzje, „tak trudne decyzje dla wszystkich radnych”.
Wspomniał o Koncepcji polityki oświaty Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, która
była robiona od września 2010 r. do stycznia 2011 r. i wytknął Burmistrzowi, że nic nie
wspomniał o likwidacji SP nr 5 w trakcie omawiania wspomnianej koncepcji, a także SP
nr 4 w oparciu o SP nr 8 w Dębieńsku, a także Leszczynach i Książnicach. Dodał, że
w styczniu taka opinia była już zrobiona i zapytał, dlaczego radni nie mieli tego materiału
w styczniu? „Wtedy wiedzielibyśmy uchwalając budżet, do którego będziemy odnosić się
przez cały rok”. Zdaniem radnego 4 lata zostały zmarnowane pod tym kątem i uważa, że
w ciągu 2 miesięcy nie można robić tak, że ktoś ma pracę, a po 2 miesiącach ją traci
i radni mają o tym zdecydować.
Burmistrz G i M powtórzył, iż przewaga radnego Knopika nad Burmistrzem jest taka, że
może mówić to, co wie na temat oświaty, a Burmistrz musi robić to, co dotyczy
rzeczywistości. „Pan jest Trybunem Ludowym”, który mówi to, co chcą usłyszeć ludzie.
Burmistrz przypomniał radnemu, jaki był szum, kiedy została wprowadzona tak zwana
standaryzacja i mówiono, co trzeba zrobić na bazie informacji, jakie były z analizy
zatrudnienia w szkołach. Dodał, że radny Knopik ma prawo mówić, co chce, a Burmistrz
musi mówić to, co wynika z prawdy i rzeczywistości. Ponadto dodał, że radny za to nie
odpowiada, a Burmistrz odpowiada za to, co mówi. Powtórzył, że sprawy związane
z zatrudnieniem to sprawy związane z wypłatą. Burmistrz musi wypłacić wynagrodzenia
dla 1400 pracowników, kiedy wie, że niektórzy nie przepracowali tego, co jest związane
z 18 godzinnym etatem w oświacie. To wyrównanie do pensji nauczycielskiej pojawiło się
w 2009 r. i kosztuje nas 800 tys. zł. dlatego próbujemy racjonalizować, a Pan mówi nie
zwalniać. Burmistrz skierował pytanie do radnego Knopika czy wie, że w tym momencie
zagrożone są wypłaty dla wszystkich pracowników, a nie tylko tych, którzy nie pracują,
bo nie mają godzin? i dodał, że radny Knopik uprawia tylko i wyłącznie demagogię.
„Panie Bogdanie jest Pan moją porażką pedagogiczną” powiedział Burmistrz i dodał, że
ma dla siebie wielki żal, że Pan Knopik nie rozumie tych rzeczy, które powinny być przez
niego zrozumiałe. Budżet roku 2011 jest przełomowy i musimy jak stwierdził Burmistrz
go sobie poukładać.
Z-ca Burmistrza G i M Andrzej Raudner poprosił radnych z Klubu Wspólnota i Prawo
i Sprawiedliwość o przekazanie radnemu Knopikowi tego, co zostało powiedziane na
spotkaniu tego Klubu, którego jest członkiem, bo był nieobecny na tym spotkaniu. Dodał,
„ ja, czy my, nie mamy sobie nic do zarzucenia, my niczego nie zaniedbaliśmy, że
znaleźliśmy się w takiej, a nie innej sytuacji”. Powiedział także do radnego Knopika „Pan
mówi, co wie, ale Pan nie wie, o czym Pan mówi”.
Radny Bernard Strzoda poprosił Naczelnika ZKO o umieszczenie tablicy na budynku
OSP Palowice. Dodał, że te starania trwają już 4 lata, a w tym roku jednostka ma
jubileusz 95 lecia OSP w Palowicach. Poprosił także o ustawienie stosownego
oznakowania na drodze wyjazdowej ze straży przy ul. Wiejskiej celem bezpiecznego
wyjazdu samochodu Straży Pożarnej.
Pan Adrian Strzelczyk Naczelnik ZKO powiedział, że stosowna tablica jest w trakcie
realizacji i w niedługim czasie zostanie umieszczona w pożądanym miejscu.
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Przewodniczący RM wspomniał o apelu do Ministra Infrastruktury Pana Grabarczyka
w celu wsparcia działań mających na celu utrzymania bezpłatnej autostrady w rejonie
naszej aglomeracji i przekazał ponad 400 podpisów mieszkańców Dzielnicy Dębieńska
zebranych z pomocą Pana Adama Malika na ręce Pana Burmistrza.
Radny Józef Szczekała powiedział „Pan radny Knopik wie, co mówi no chyba, że ktoś
go nie rozumie, o czym mówi”. Dodał, że w roli organu wykonawczego nie chciałby się
znaleźć, ale takiej roli się podjęliście i musicie ją wykonywać. Zapytał czy sesje będą się
rozpoczynać o różnych godzinach, czy ta pora będzie stała?
Burmistrz G i M ponownie wytłumaczył, że w SP 2 jest mniej dzieci. Poinformował także
o swojej odpowiedzialności, jaką ponosi za podejmowane decyzje i dodał, że oczekuje
od radnych zrozumienia.
Radny Bogdan Knopik oświadczył, że nie jest demagogiem i powtórzył, że wizerunek
gminy przed wyborami był zupełnie inny od dzisiejszego. Nie zgadza się z tym, że to
tylko ustawa doprowadziła do sytuacji, jaka jest teraz. Powiedział, że za te godziny 25
osób przewidzianych do zwolnienia i tak Pan Burmistrz musi zapłacić i nie będzie z tego
oszczędności ok. 2 mln zł. Poprosił, aby na Komisjach przedstawić, w jaki sposób jest to
liczone i dodał, że to jest demagogia.
Radny Arkadiusz Adamczyk powiedział, „jako politolog na studiach uczono mnie, że
każda organizacja pragnąca sięgnąć po władzę, a z takim zamiarem Wspólnota
Samorządowa szła do wyborów, powinna mieć przygotowany plan realizacji polityki we
wszystkich obszarach. W związku z tym, jeżeli obecna władza przedstawia konkretne
rozwiązanie w myśl polityki oświatowej, a ze strony Wspólnoty Samorządowej słychać
tylko krytykanctwo, a nie słychać alternatywnych, konstruktywnych rozwiązań to nie
można to inaczej nazwać jak demagogia”.
Przewodniczący RM przeprowadził głosowanie nad dwoma propozycjami stałych
terminów sesji i godzin, czwartek godz. 14:00 lub piątek godz. 12:00. Radni
przegłosowali piątek godz. 12:00, co do zasady ostatni tydzień miesiąca.
Ad. 11
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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