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Protokół Nr IX/11  

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 20 maja 2011 r.,  

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Czerwionce-Leszczynach 

 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia IX 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 18 radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku 
obrad następujących projektów uchwał w sprawie: 
 
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat                              
z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego położonego w budynku DG2 przy         
ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach, 
 
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” – 
głosowało 17 radnych.  
 
2)  zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2011 r. dla samorządowego zakładu budżetowego, 
 
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” – 
głosowało 17 radnych.  
 
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wyprowadzenie z porządku 
obrad następujących projektów uchwał w sprawie: 
 
1)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Przegędza), 
 
Powyższy  projekt  uchwały  został  wyprowadzony  z   porządku  obrad  „jednogłośnie” –  
głosowało 17 radnych. 
 
2)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Przegędza), 
 
Powyższy  projekt  uchwały  został  wyprowadzony  z   porządku  obrad  „jednogłośnie” –  
głosowało 17 radnych. 
 
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Przegędza). 
 
Powyższy  projekt  uchwały  został  wyprowadzony  z   porządku  obrad  „jednogłośnie” –  
głosowało 17 radnych. 
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Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie autopoprawek 
w projektach uchwał w sprawie:  
 
1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,  
2)   zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadań na drogach powiatowych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr VIII/11 z sesji w dniu 25 marca 2011 r. został przyjęty „jednogłośnie” – 
głosowało 17 radnych.  
 
Ad. 3 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i działalności od 25 marca do 20 maja br. przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) Na wstępie powitał wszystkie osoby obecne na 
sesji, po czym odniósł się do wyprowadzonych projektów uchwał dotyczących zbycia 
trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych w sołectwie Przegędza. Przedstawił 
argumenty radnych Ryszarda Jonderko i Henryka Dyrbusia, który jest także sołtysem, na 
podstawie których nie należałoby sprzedawać tych gruntów, aby w przyszłości móc tam 
wybudować jakiś obiekt użyteczności publicznej. Po dokładnej analizie Burmistrz 
stwierdził, że Przegędza nie jest pokrzywdzona patrząc na obiekty, które tam istnieją      
w porównaniu z innymi miejscowościami  w tej gminie. Powiedział o możliwości adaptacji 
pomieszczeń OSP na cele kulturalne ze środków, jakie można by było uzyskać 
sprzedając przedmiotowe działki, o co będzie prosił Radę w stosownym czasie. 
Następnie poinformował, iż na inwestycję dotyczącą zmiany funkcji hali widowiskowo-
sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce są przewidziane 4 mln euro 
z funduszy zewnętrznych. Przypomniał, że do 1 czerwca na teren budowy targowiska 
wchodzi wykonawca. Dodał, że chwilowo targowisko zostanie przeniesione na boisko 
treningowe KS 23 Górnika Czerwionka pomimo, iż były inne propozycje tej lokalizacji. 
Na wniosek mieszkańców i handlujących zdecydowano się na powyższe rozwiązanie. 
Wykonawca zamierza w 2011 r. zrealizować halę targową, budynek administracyjny        
i kilkadziesiąt miejsc parkingowych naprzeciw kościoła. Zaś do czerwca przyszłego roku 
drugi parking samochodowy naprzeciw ośrodka zdrowia. Burmistrz poinformował także                       
o termomodernizacji ZS Nr 3   i Gimnazjum Nr 2. Wspomniał o nabytym gruncie po stacji 
paliw, na którym obecnie gmina może inwestować i zagospodarować na potrzeby 
publiczne. Ponadto poinformował, że Pan Bogdan Knopik został wybrany 
Przewodniczącym  Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. 
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski wspomniał o obchodach  20-lecia 
Międzygminnego  Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, na które udał się        
w trakcie sesji.  
Radny Stanisław Breza korzystając z okazji obecności Burmistrza nawiązał do 
komunikacji miejskiej naświetlając problem dojazdu dzieci ze Stanowic do Rybnika         
w związku z zakończeniem działalności  PKS-u. Poinformował, że Rada Sołecka 
wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o przywrócenie linii do Rybnika od 1 września br. 
Sprecyzował, że chodzi o godziny ranne pomiędzy godz. 7:00 – 8:00 w celu dowozu 
dzieci do szkoły w Rybniku i powrotu pomiędzy godz. 14:00 – 16:00. 
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski odpowiedział, że sprawa nie dotyczy tylko 
Sołectwa Stanowice, ale całej gminy. Powiedział, że mieszkańcy zostali postawieni         
w sytuacji bez wyjścia w związku z posunięciami PKS-u. Dodał, iż budżet roku 2011 
został przyjęty i trudno będzie wypełnić lukę, jaką zostawił po sobie PKS. Powiedział, że 



3 

 

obecnie zbierane są dane, co do osób, które dojeżdżają i korzystałyby z komunikacji 
miejskiej. Zaś po uzyskaniu takich informacji ta luka komunikacyjna zostanie wypełniona. 
Nadmienił, że w podobnej sytuacji znalazła się gmina Ornontowice i dodał, że te tematy 
zostały już zgłoszone do MZK. 
Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że taki sam problem dotyka 
mieszkańców Dzielnicy Dębieńsko. 
Radny Waldemar Mitura poprosił o zwrócenie się do KZK GOP o zmianę częstotliwości 
kursów na wniosek pracowników Zakładów Drobiarskich, którzy dojeżdżają do pracy.  
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski powiedział, że w pierwszej kolejności musi mieć 
kompletne informacje, co do potrzeb, na podstawie której ustalony zostanie rozkład 
jazdy. 
Radny Józef Szczekała odniósł się do wykupionego terenu na rynku w Czerwionce po 
byłej stacji paliw i dodał, że ten czas oczekiwania trwał 16 lat, 4 kadencje i wyraził swoje 
zadowolenie z faktu, iż gmina została właścicielem tego gruntu. Zapytał, co dalej, jakie 
są plany i kiedy nastąpią w tym zakresie ruchy? Dodał, że wykup ziemi to dopiero 
początek, a nie koniec i czy są w tym zakresie jakieś plany? 
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski odpowiedział, że jest koncepcja 
zagospodarowania Czerwionki, ponad 90 „familoków” przy ul. 3-go Maja, Wolności, 
Furgała. Powiedział, że w tym temacie jest dokumentacje, a obecnie oczekujemy na jej 
pozytywne rozstrzygnięcie i dodał, „będzie to największa kwota środków zewnętrznych, 
jaką widziała ta gmina, to będzie kilkadziesiąt mln zł.” Dodał, że udało się przejąć grunty 
po stacji paliw PKN Orlen na rynku, zaś co do dalszych planów powiedział, że 
poinformuję w połowie tego roku. 
 
Ad. 4 
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej: 
  
1)  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Jan Pala poinformował, że Komisja 
przeprowadziła kontrolę w Klubie Sportowym Płomień w Czuchowie. Kontrola odbyła się 
w ciągu jednego dnia w pomieszczeniach klubu. Komisja zawnioskowała do Burmistrza         
o rozpatrzenie możliwości rozliczania dotacji jednorazowo po zakończeniu okresu 
umowy. Ponadto Przewodniczący Komisji poinformował radę o trwających  pracach 
Komisji Rewizyjnej nad uchwałą absolutoryjną i wysłaniu materiałów do RIO                   
w Katowicach celem jej zaopiniowania.  
 
Pan Aleksander Żukowski Radca Prawny poinformował, że rada może, ale nie musi 
przegłosować wniosku z Komisji Rewizyjnej. 
 
Wniosek z Komisji Rewizyjnej o rozpatrzenie możliwości rozliczenia dotacji jednorazowo 
po zakończeniu umowy nie został przegłosowany. 
 
Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski poinformował, że jest wśród nas laureatka 
„Narcyza” Pani Stefania Szyp nominowana do nagrody „Narcyza 2011” i dodał, że jest to 
wielkie wyróżnienie. Wyraził z tego powodu swoje zadowolenie, bo dostrzeżono wielką 
postać, jeśli chodzi o obszar kultury w G i M Czerwionka-Leszczyny w Powiecie 
Rybnickim i pogratulował sukcesu. 
 
Radny Bogdan Knopik zabrał głos w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej i powiedział, 
że takie wnioski, jakie formułuje Komisja Rewizyjna będą uwzględniane, o czym mówi 
projekt dzisiejszej uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej                  
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października  2010  r. w sprawie określenia 
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warunków i  trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy            
i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Dodał, że rozmawiano na ten temat na Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca 
radna Jolanta Szejka poinformowała, że komisja odbyła swoje posiedzenie 16 maja br., 
w trakcie, której omówiła materiały na sesję Rady Miejskiej. W sprawach bieżących 
omówiono i uzgodniono termin zorganizowania pikniku marszu nordic walking, ustalono 
również trasę i miejsce marszu, którym będzie „Pojezierze Palowickie” w niedzielę        
12 czerwca. Na koniec zaprosiła wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tym 
pikniku. 
 
3)   Komisja  Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  –  Przewodniczący radny 
Henryk Dyrbuś poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 17 maja 
2011 r. W trakcie Komisji szeroko omówiono temat związany z pracą pracowników 
socjalnych w poszczególnych sołectwach i dzielnicach  G i M Czerwionka-Leszczyny. 
Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła  Dyrektor OPS-u Pani Celina 
Cymorek oraz  z-ca Dyrektora  Pani Barbara Gorzowska-Leszczyńska. W dalszej części 
posiedzenia uzyskano również podstawowe informacje w zakresie dofinansowania 
niektórych szczepień dla mieszkańców naszej gminy. Zapoznano się także z projektem 
uchwały dotyczącym odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
na lokal użytkowy, który przedstawił Dyrektor MOSiR-u Pan Alojzy Klasik i zaopiniowano 
go pozytywnie. 
 
4)  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz 
Adamczyk. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przedstawił Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Profaska. Komisja omówiła i zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał 
przeznaczone do podjęcia na najbliższej sesji i podjęła wniosek, aby stworzyć platformę 
do rozwiązywania problemów pomiędzy dyrektorem czy dyrektorami szkół, a radami 
rodziców czy rodzicami. Chodzi o konstruktywne rozwiązywanie problemów w szkołach 
np.: w przypadku łączenie oddziałów. 
 
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego – Przewodniczący 
radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 16 maja    
2011 r. Komisja omówiła projekty uchwał przeznaczone do podjęcia na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej. Najwięcej kontrowersji budziły projekty uchwał w sprawie zbycia 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Przegędzy. W związku z tym Komisja 
podjęła wniosek, aby Naczelnik Wydz. Mienia i Geodezji przygotował na najbliższe 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów tj. środa 18 maja, informację o przeznaczeniu 
przedmiotowych działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gdyż taka informacja jest niezbędna do prowadzenia dalszej dyskusji     
w tym temacie. Pozostałe projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. W trakcie 
dalszego posiedzenia zapoznano się także z bieżącą korespondencją.  
Komisja podjęła następujące wnioski: 

1. Upoważnić Dyrektora ZGM-u do udzielenia odpowiedzi na pismo mieszkańców 
budynku przy ul. Krzywej 1 w Czerwionce-Leszczynach. 

2. Upoważnić Dyrektora ZDiSK-u do udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Joanny 
Kondziołka zam. na ul. Asnyka 21 w Czerwionce-Leszczynach. 

3. Zobligować Dyrektora ZDiSK-u do zorganizowania wizji w terenie z Zarządem 
Dróg Powiatowych i Policją celem ustalenia z administratorami dróg właściwego 
rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Ks. Pojdy        



5 

 

i Czereśniowej.   
Ponadto Radny Edward Kucharczyk zgłosił konieczność podjęcia interwencji                   
w Książnicach polegających na:  przycince krzewów  w rejonie ul. Klimka-Boczna,  
wyczyszczeniu ul. Ks. Pojdy, a także zgłosił brak możliwości dojazdu do Knurowa            
z  Książenic.  
 

6)  Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że Komisja odbyła posiedzenia      
w dniu 17 maja 2011 r. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie powołania 
zespołu ds. wyboru ławników. Komisja zaproponowała w skład zespołu radnego 
Ryszarda Bluszcza. Dyrektor ZGM przedstawił wyjaśnienia odnośnie sprawy Pana 
Czapli dot. rozliczenia za centralne ogrzewanie. Po zapoznaniu się ze złożonymi 
wyjaśnieniami (m.in. informacja o przygotowanym wezwaniu do zapłaty zaległego 
czynszu i opłaty za c.o. ) w związku z nieobecnością (mimo wysłania zaproszenia) 
Komisja podjęła wniosek, iż należy czekać na dalsze działania ze strony p. Czapli. 
Poruszono kwestie dot. parkowania samochodów na terenach zielonych na osiedlu       
w Leszczynach, w związku z tym, iż część terenu jest terenem wspólnot, które wyrażają 
zgodę na parkowanie zwrócono się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                     
o przekazanie do Straży Miejskiej mapki wskazującej tereny wspólnot i tereny 
administrowane przez ZGM. Zwrócono się o sprawdzenie możliwości ujęcia                   
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zapisów, dot. 
należytego utrzymania nieużytków rolnych.  

 
7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że 
Komisja odbyła swoje posiedzenie 16 maja br. Po jednogłośnym przyjęciu porządku 
obrad oraz  przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji omówiono projekty 
uchwał na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej tematycznie związanych z Komisją. Projekty 
uchwał zaopiniowano pozytywnie. Sporo czasu poświęcono omówieniu projektów 
uchwał dotyczących sprzedaży w Sołectwie Przepędza – gdzie brakuje zaplecza 
kulturalnego. Sołtysówka oraz pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich znajdują się      
w budynku Ośrodka Zdrowia, który w przyszłości ma być przeniesiony. W sprawach 
bieżących poruszono tematy: 

1) terenów inwestycyjnych wokół oczyszczalni ścieków w Czerwionce-Leszczynach, 
2) wykazu dróg Skarbu Państwa do przejęcia przez Urząd Gminy, 
3) XVIII Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od 

Zapomnienia”, 
4) uciążliwości związanych z ugorami na terenie Gminy, utrzymanie gruntów rolnych 

i leśnych w odpowiedniej kulturze upraw, 
5) dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, gdzie corocznie Straż Miejska 

przedstawia w tym zakresie inwentaryzację. Obecnie większość dzikich wysypisk  
znajduje się na gruntach prywatnych.  

Komisja przyjęła wniosek, aby wstrzymać się ze sprzedażą terenów rolnych w strefie 
ekonomicznej do czasu ich przekwalifikowania na tereny inwestycyjne w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego.  

           
9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – 
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie miało miejsce 17 
maja br. W pierwszym punkcie omówiono projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
Następnie Pani Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok omówiła temat związany    
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z naborem do przedszkoli. W kolejnym punkcie zajęto się sprawą wyznaczenia 
przedstawiciela do Zespołu do przeprowadzenia wyboru ławników Sądu Okręgowego     
w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Rybniku. Klub zaproponował radnego Henryka 
Dyrbusia. Klub Radnych złożył wniosek o przeprowadzenie wizji na skrzyżowaniu          
ul. A. Krajowej, Czereśniowej, Ks. Pojdy z przedstawicielami Gminy, Policji                       
i zainteresowanych radnych celem omówienia motoryzacji tego skrzyżowania. Klub 
radnych przegłosował wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji Rady Miejskiej 
projektów uchwał związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych położonych        
w Przegędzy. Klub radnych uważa, że na ostatniej Sesji Rady Miejskiej niestosowne        
i mało eleganckie były wystąpienia Burmistrzów pod adresem Radnego Bogdana 
Knopika oraz wypowiedź radnego Arkadiusza Adamczyka pod adresem Wspólnoty 
Samorządowej. 
 
8)   Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 13 maja, na którym omówiono 
materiały przeznaczone na sesję oraz sprawy bieżące. Komisja szczegółowo zapoznała 
się z projektami uchwał finansowych omówionych przez Skarbnika Gminy tj. zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011, zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Powyższe 
projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Do projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010 r. oraz informacją o stanie 
mienia Komisja nie wniosła uwag i zaopiniowała wszystkie 3 sprawozdania i projekt 
uchwały pozytywnie. Do projektów uchwał w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 
2010, oraz powołania Zespołu dla przeprowadzenia wyboru ławników Sądu Okręgowego 
w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku zaopiniowała pozytywnie. Pani Naczelnik 
Wydziału Mienia i Geodezji omówiła projekty uchwał w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych w Sołectwie Przegędza. Potwierdziła zgodność                
z zapisami strefy zagospodarowania przestrzennego i studium. Wszystkie 3 działki 
znajdują się w strefie zabudowy mieszkaniowej-usługowej. W trakcie Komisji został 
wprowadzony punkt do porządku obrad dotyczący wyboru Wiceprzewodniczącego 
Komisji, który został przyjęty „jednogłośnie”. Zgłoszona została jedna kandydatura 
radnego Stanisława Brezy. Po wyrażeniu zgody przez Pana Stanisława Brezy 
kandydatura została przyjęta „jednogłośnie”, przy wstrzymującym głosie kandydata. 
 
Przewodniczący RM Marek Profaska pogratulował nowemu Wiceprzewodniczącemu 
Komisji Budżetu i Finansów radnemu Stanisławowi Brezie objęcia funkcji i życzył mu 
owocnej pracy.  
 
Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że po ostatniej informacji dotyczącej   
polityki oświatowej, która została przekazana w formie skrótowej, skierował pismo do 
Pana Burmistrza o przedstawienie materiałów analitycznych w tym zakresie. Te 
materiały analityczne są do dyspozycji radnych w Biurze Rady. Poprosił radnych             
o zapoznanie się z tymi materiałami w związku z planowaną Komisją w tym zakresie      
w miesiącu czerwcu gdzie mają być przedyskutowane kierunki polityki oświatowej na 
kolejne lata. 
 
Ad. 5  
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie: 
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1) wycofania z porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2011 r.               
3 projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (Przepędza), 

2) sprawozdania przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały      
w sprawie zmian uchwały Nr LIV/672/10 Rady miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków          
i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, 

3) szkolenia dla radnych w dniu 17 czerwca br. w Ustroniu na terenie ośrodka 
Ondraszek, 

4) zaproszenia na XIX Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do 
Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu, która odbędzie się dniu 28-29 maja 2011 r. 

 

Aktualizacja porządku obrad: 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 marca 2011 r. 
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności. 
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej. 
5. Informacja o bieżącej korespondencji. 
6. 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010, 
4) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010, 
5) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej             

w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010, 
6) powołania Zespołu dla przeprowadzenia wyboru ławników Sądu Okręgowego        

w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku,  
7) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów 

najmu na okres 3 lat, gruntu zajętego pod garaże nietrwale związane z gruntem, 
położonego w Czerwionce – nr działek 1095/38, 1983/193, 

8) wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 
nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy, 

9) wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego 
oddanego w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji                      
w Czerwionce-Leszczynach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy, 

10)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
(Stanowice), 

11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
(Stanowice), 

12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (Stanowice), 
13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

(Czerwionka), 
14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 

(Czerwionka), 
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15) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
(Szczejkowice), 

16) wyrażenie zgody na zbycie udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej 
(Leszczyny), 

17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
(Leszczyny), 

18) zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z 
dnia 29 października  2010  r. w sprawie określenia warunków i  trybu finansowania 
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – 
Leszczyny, 

19) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu  z przeznaczeniem na 
realizację zadań na drogach powiatowych, 

20) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat                       
z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego położonego w budynku DG2 przy 
ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach, 

21) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 
dotacji przedmiotowych na 2011 r. dla samorządowego zakładu budżetowego. 

 
7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej. 
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków. 
9. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski. 

10. Zakończenie.  
 
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 18 głosach „za”. 
 
1)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,  uwag nie zgłoszono. 
 

      Uchwała Nr IX/87/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na 2011 
rok, została przyjęta 14 głosami „za”, 4 „wstrzymującymi”. 

  
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy          
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 

       Uchwała Nr IX/88/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy             
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 14 głosami „za”, 4 „wstrzymującymi”. 
 
3) Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 
2010, zgłoszono zapytania. 
 
Radny Stanisław Breza powiedział, że co do bilansu zobowiązania rosną z 35 do 38 
mln zł. Natomiast, co do rachunku zysków i strat w przychodach netto ze sprzedaży są 
pozycje w kwotach 78 mln za rok 2009 i 88 mln za rok 2010 gdzie występuje wzrost o 10 
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mln zł. i dodał, że to bardzo dobry wskaźnik. Zauważył również rosnące koszty 
działalności operacyjnej, które wzrosły niepokojąco w niektórych pozycjach np.: 
-  wynagrodzenia, wzrost o ok. 900 tys. zł.  Zapytał czy ta sytuacja  jest spowodowana 
wzrostem z tytułu stawek czy zatrudnienia? 
-  innych świadczeń wydatków z budżetu, powiedział, że to sformułowanie jest zbyt 
ogólne i poprosił o uszczegółowienie (wzrost ok. 2 mln. zł.) 
- usługi, powiedział, że w tej pozycji, co roku następuje systematyczny wzrost i zapytał, 
czego one dotyczą? 
Ponadto przedstawił kolejne pytania dotyczące wykonania budżetu za 2010 r. w sprawie: 
- realizacji inwestycji, chodzi o kwotę 500 tys. zł. i dodał, że po stronie wykonania jest 
zero. Zapytał czy to jest dotacja celowa z budżetu państwa, bo jak stwierdził z tabeli to 
nie wynika? 
-  sprawa funduszy unijnych wykonanie tylko 52,6% dlaczego? 
- wydatki majątkowe wykonanie tylko 67%, zwrócił uwagę, że zmiany w budżecie          
w ciągu roku powinny być kosmetyczne, a na koniec roku wykonanie powinno 
oscylować w granicach 100% 
 
Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM odpowiadał na zadane pytania. Niewykonanie 
prawie 2 mln zł. dotyczy „Orlika”, bo wiązała nas umowa z wykonawcą. Kwot 500 tys. zł. 
również dotyczyła „Orlika”. Co do środków unijnych np.: w sprawie budowy boiska         
w Dębieńsku pojawiło się całe wykonanie tego zadania w związku z tym, iż gmina 
musiała złożyć wniosek i na dzień podpisania umowy z instytucją zarządzającą  musiała 
mieć te środki do budżetu. Zaś w sprawie środków unijnych tłumaczył, że te płatności 
przychodzą do urzędu najczęściej w następnym roku budżetowym po ostatecznym 
rozliczeniu i to dotyczy zarówno  projektów miękkich np.: „europejski poziom” jak i tych 
inwestycyjnych np.: remont biblioteki. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe to dodał, 
że sytuacja jest niepokojąca, ale to nie wynika z złej woli Skarbnik tylko z sytuacji 
finansowej, jaka jest w gminie. Następnie odniósł się do  pytania w sprawie 
wynagrodzeń. Powiedział, że w gminie nie ma zatrudnień nowych pracowników, ani 
podwyżek za wyjątkiem nauczycieli, co jest związane z obowiązkiem ustawowym.        
Na koniec odniósł się do pytania dotyczącego usług obcych i wytłumaczył, że chodzi           
o remont drogi przy ul. Powstańców i powiedział, że to jest główna przyczyna gdyż te 
kwoty stale rosną, a nie maleją. 
 
Uchwała Nr IX/89/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 
2010, została przyjęta 14 głosami „za”, 4 „wstrzymującymi”. 
 
4)  Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010, uwag nie 
zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/90/11 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010, została przyjęta 
„jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
5) Do   projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Biblioteki Publicznej   w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/91/11 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Biblioteki Publicznej   w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010, została przyjęta 
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„jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
6) Do   projektu   uchwały   w   sprawie  powołania Zespołu dla przeprowadzenia wyboru 
ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku, uwag nie 
zgłoszono. Uzupełniono jedynie skład osobowy o radnego Stanisława Brezę,                  
a następnie odczytano cały zespół w osobach:  
 

1. Ryszard Bluszcz 
2. Stanisław Breza 
3. Henryk Dyrbuś 
4. Alina Kuśka 
5. Paweł Piotrowicz 

 
 Uchwała Nr IX/92/11 w sprawie powołania Zespołu dla przeprowadzenia wyboru 
ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku, została 
przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
7) Do   projektu   uchwały  w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
najemcami kolejnych umów najmu na okres 3 lat, gruntu zajętego pod garaże nietrwale 
związane z gruntem, położonego w Czerwionce – nr działek 1095/38, 1983/193, uwag 
nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/93/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
najemcami kolejnych umów najmu na okres 3 lat, gruntu zajętego pod garaże nietrwale 
związane z gruntem, położonego w Czerwionce – nr działek 1095/38, 1983/193, została 
przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
nieoznaczony części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono. 
 
 Uchwała Nr IX/94/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
nieoznaczony części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy, została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
 9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
nieoznaczony lokalu użytkowego oddanego w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/95/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
nieoznaczony lokalu użytkowego oddanego w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy, została przyjęta 17 głosami „za”,                          
1 „wstrzymującym”. 
 
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Stanowice), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/96/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Stanowice), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
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11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Stanowice), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/97/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Stanowice), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej (Stanowice), uwag nie zgłoszono. 
 
Radny Stanisław Breza dodał, że Rada Sołecka w Stanowicach wyraziła pozytywną 
opinię w tej sprawie. 
 
Uchwała Nr IX/98/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej (Stanowice), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
13) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Czerwionka), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/99/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Czerwionka), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej (Czerwionka), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/100/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej (Czerwionka), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
15) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (Szczejkowice), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/101/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej (Szczejkowice), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 
głosach „za”. 
 
16) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie udziałów                         
w nieruchomości gruntowej zabudowanej (Leszczyny), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/102/11 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie udziałów w nieruchomości 
gruntowej zabudowanej (Leszczyny), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach 
„za”. 
 
17) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Leszczyny), uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/103/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej (Leszczyny), została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
18) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej          
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października  2010  r. w sprawie określenia 
warunków i  trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy            
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i Miasta Czerwionka – Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/104/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej             
w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października  2010  r. w sprawie określenia 
warunków i  trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy            
i Miasta Czerwionka – Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
19) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu  z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, uwag nie 
zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/104/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu  
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych, została przyjęta 
„jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 
20) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
na okres 3 lat      z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego położonego w budynku 
DG2 przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr IX/105/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
na okres 3 lat      z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego położonego w budynku 
DG2 przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” 
przy 18 głosach „za”. 
 
21) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2011 r. dla samorządowego 
zakładu budżetowego, uwag nie zgłoszono. 
 
Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik omówił zmieniające się stawki w zakresie dopłat do 
utrzymania remontu mieszkańców, która obecnie wynosi 5,40. Dodał, że w usługach 
ceny rosną, a nie maleją.  
 
Uchwała Nr IX/106/11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych 
będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2011 r. dla samorządowego 
zakładu budżetowego, została przyjęta „jednogłośnie” przy 18 głosach „za”. 
 

 
       Ad. 7 

Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej została przekazana w formie 
pisemnej, do której nie wniesiono żadnych pytań. 
 
Radny Waldemar Mitura poinformował o skargach mieszkańców w sprawie zwierząt, 
które są więzione na działkach za lasem (ogródki działkowe Leszczyny ul. Dworcowa, 
koty na sznurkach itp.). W związku z powyższym  porosił Komendanta Straży Miejskiej    
o zajęcie się tym problemem. Podziękował również SM za ostatnią interwencję              
w sobotę. 
 
Radny Stanisław Breza zgłosił nieprzestrzeganie przepisów drogowych przez 
kierowców samochodów, którzy parkują w miejscu zabronionym, Stanowice ul. 1-go 
Maja i prosi o interwencje w tej sprawie. 
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Radny Marek Paluch zwrócił się do służb ochrony środowiska o interwencję w sprawie 
rowu odwadniającego, który na dzień dzisiejszy jest wykorzystywany jako ściek              
z budynku przy ul. Furgała 1 (budynek byłego Czecha). Zdarzenie został potwierdzone 
przez członków Rady Dzielnicy. Poinformował, że w tej sprawie zostanie skierowane 
pismo do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
 
Ad. 8,9 
Radny Józef Szczekała zgłosił 2 interpelacje. 
1) dotyczy uschniętego drzewa (dąb) w Czerwionce przy wjeździe do sklepu Tesco. 
Obecna sytuacja zagraża bezpieczeństwu osób i mienia i poprosił o podjęcie  
interwencji.  Dodał, że można by najpierw przeprowadzić badania dendrologiczne w celu 
sprawdzenia czy to drzewo jeszcze żyje.  
2)  dotyczy  zapadniętych studzienek kanalizacyjnych i dziur w asfalcie na ul. Jana 
Pawła II w Czerwionce. Poprosił o podjęcie interwencji i odpowiedzi na piśmie.  
 

Radny Ryszard Jonderko poprosił o pomoc Straż Miejską w sprawie ochrony remiz 
śródpolnych w rejonie Marynow okolice Stanowic-Bełku. Poinformował, że co kilka 
metrów robione są groble z wodą, skutkiem jest kilkadziesiąt suchych drzew. Radny 
podziękował Straży Miejskiej za przygotowanie inwentaryzacji dzikich wysypisk na 
terenie naszej gminy. 

Przewodniczący RM Marek Profaska poinformował o zanieczyszczaniu drogi w rejonie 
budowanego boiska sportowego  w Dębieńsku i poprosił Straż Miejską o zajęcie się tym 
tematem. Poprosił o pełną inwentaryzację terenu OSP Dębieńsko Wielkie gdyż część 
tego terenu (obszaru) została wykupiona od Skarbu Państwa przez przedsiębiorcę i nie 
wiadomo jak daleko sięga teren sąsiedni, czy wchodzi w teren straży? Jest obawa, że 
wóz bojowy może nie wyjechać. Poprosił także o pełną informację dotyczącą terenu 
Skarbu Państwa, które są użytkowane jako drogi w Dzielnicach Dębieńsko i Czuchów,   
a dotyczą m.in. ulic bocznych od ul. Odrodzenia i Zabrzańskiej.  

Radny Marek Paluch zgłosił: konieczność cząstkowej naprawy ul. Hallera, brak 
przejścia dla pieszych na ul. Wolności w rejonie skrzyżowania z ul. 3-go Maja. Zapytał 
czy Urząd ma jakąś kontrolę nad byłym wysypiskiem śmieci w Czerwionce przy             
ul. Leśnej, czy teren jest monitorowany i czy jest jakaś kontrola nad tym, co obecnie się 
tam dzieje?   

Radny Bogdan Knopik prosił o przekazanie informacji na wszystkich posiedzeniach 
Komisji w m-cu czerwcu, jakie ruchy poczynili dyrektorzy placówek oświatowych              
w związku z obecną sytuacją finansową oraz ile osób zostało zwolnionych i jakie            
w związku z tym są oszczędności? Poprosił także o kontrolowanie osób 
odpowiedzialnych za ruchy oszczędnościowe i zadań, jakie mają do wykonania w tym 
temacie, aby nie dochodziło do błędów z ich strony. 

Radny Waldemar Mitura zwrócił się do Dyrektora ZDiSK-u o wymianę piasku                
w piaskownicach dla dzieci oraz o umieszczenie w odpowiednich miejscach tablic           
z zakazem wyprowadzania zwierząt. Zapytał, kiedy zostanie przeprowadzona wymiana 
oświetlenia na targowisku w Leszczynach? Dodał, że obecnie jest tam ciemno                  
i niebezpiecznie. 

Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał Dyrektora ZDiSK-u na jakim etapie jest 
remont dróg gruntowych i jak to w perspektywie czasu będzie wyglądać oraz do kiedy te 
drogi gruntowe zostaną doprowadzone do większej przejezdności. 

Pan Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK  odpowiedział, że są problemy ze sprzętem i nie będzie 
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deklarował żadnego terminu w tym temacie. 

Pan Andrzej Raudner w-ce Burmistrz uzupełnił, że Dyrektor zwolnił 23 pracowników     
i prosił, aby to wziąć pod uwagę. 

Przewodniczący RM Marek Profaska zaapelował o lepszy sprzęt do ZDiSK-u. 

Ad. 11 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział  
i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
Protokołował: 
Tadeusz Zientek     
 
  
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
             (-) dr inż. Marek Profaska  
 

 

                  
        

 


