
Protokół Nr XIII/11
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 28 października 2011 r.,w dniu 28 października 2011 r.,

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kulturyktóra odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury

w Czerwionce-Leszczynachw Czerwionce-Leszczynach

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  radny Marek Profaska  dokonał  otwarcia  XIII  sesji 
VI kadencji Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich 
Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępcę 
Burmistrza, Pełnomocnika 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 20 radnych.

Przewodniczący Rady  poprosił  na wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku 
obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  udzielenia  pomocy 
finansowej Miastu Zabrze.

Powyższy  projekt  uchwały  został  wprowadzony  do  porządku  obrad  „jednogłośnie”  – 
głosowało 15 radnych. 

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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2012 roku,

3) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy.

Ad. 2
Protokół Nr XII/11 z sesji  w dniu  30 września 2011 r. został  przyjęty bez uwag,  14 
głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 

Ad. 3
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  realizacji 
uchwał  Rady  Miejskiej  i  działalności  od  30  września  do  28  października  br. 
przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.) 
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  Wiesław  Janiszewski 
poinformował,  że  dostrzega  zainteresowanie  naszą  gminą,  nie  tylko  z  terenu 
zachodniego. Odbyło  się spotkanie pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika oraz 
Starosty  Rybnickiego.  Tam  usłyszał,  że  gmina  Czerwionka-Leszczyny  jest  ważnym 
punktem rozwoju Subregionu Zachodniego. Przedstawiciele Miasta Rybnika wyraźnie 
dostrzegają, iż dwa zjazdy z autostrady na naszym terenie to ważna też dla nich sprawa.
Być może, dlatego, że węzeł  nosi nazwę Rybnik,  ale do tematu należy wrócić,  żeby 
nazwa Bełk też się tam pojawiła. 
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Burmistrz Gminy i Miasta wspomniał o październikowych wyborach do Sejmu i Senatu. 
Podziękował  wszystkim,  którzy  brali  udział  w  organizacji  wyborów  w naszej  gminie. 
Podziękowania szczególnie skierował do pana Sekretarza GiM Józefa Zaskórskiego, do 
pani Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Teresy Zawalskiej, do wszystkich, którzy 
uczestniczyli w wyborach w obszarze informatycznym. Burmistrz wspomniał o tym, że 
według  niego  42  tyś.  gminę  stać  na  to,  aby  mieć  swojego  przedstawiciela  
w Parlamencie. 
Zwrócił  się  również  o  rzetelność  dziennikarską,  jeżeli  chodzi  o  sprawy  związane  
z przekazem informacji.

Burmistrz  GiM  wraz  z  Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  panią  Cecylią 
Grzybek  przedstawił  prezentację  pt.  „Reaktywacja  Kopalni  „Dębieńsko”-  analiza 
problemów administracyjno - prawnych”. 
Poinformował, że budynki, na terenie byłej kopalni, które teraz są własnością Karbonii są 
aktualnie restaurowane. Budynek byłej cechowni ma być gotowy pod koniec listopada. 
Mają odbywać się tam uroczystości,  m.in. barbórkowe. W okolicy ulicy Przemysłowej 
przygotowuje się do budowy upadowych. Nowego sposobu transportu materiałów i ludzi.
Burmistrz  wspomniał  o  skutkach  zamknięcia  KWK  Dębieńsko  w  2000  roku.  Krótko 
przedstawił  firmę Karbonia,  która  obecnie posiada koncesję  na wydobycie  węgla  na 
terenie  byłej  Kopalni  Dębieńsko.  Technologia  wydobycia  węgla  będzie  spełniała 
wszelkie standardy ochrony środowiska. Przeróbka węgla również będzie się odbywać 
na  terenie  Dębieńsko  1.  Obecnie  wodami  kopalni  Dębieńsko  administruje  CZOK. 
Odbywa  się  przejmowanie  tego  zadania  przez  Karbonię.  Wykorzystanie  terenów 
zwałowiska nie będzie mogło się odbyć bez udziału gminy,  gdyż  są one własnością 
gminy. 
Pani  Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia omówiła,  z  jakimi 
problemami  prawnymi  i  administracyjnymi  zmagano  się  na  drodze  do  reaktywacji 
Kopalni Dębieńsko.
Burmistrz poinformował, że postępowanie zakończyło się wydaniem koncesji. Pierwszy 
raport stworzony był przez naukowców AGH, drugi raport jest opracowany w oparciu  
o  powołany zespół.  Raport  spotkał  się  z  krytyką  szczególnie  mieszkańców Sołectwa 
Stanowice.  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  zadecydowała  przeprowadzić 
rozprawę administracyjną, która odbyła się w lutym br. z udziałem przedstawicieli gminy 
i  mieszkańców  sołectwa  Stanowice.  Na  podstawie  uzyskanych  dokumentów 
postępowanie zostało zawieszone na prośbę przedsiębiorcy.
Zostało  wszczęte  postępowanie  z  udziałem  społeczeństwa  w  oparciu  o  dostępne 
materiały. Burmistrz 16 września br. wydał decyzję o Środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację budowy dwóch upadowych.
Na Kopalni Marcel, gdzie Burmistrz i pani Naczelnik byli z wizytą, okazało się, że ten 
sposób  wydobycia  węgla  jest  efektywniejszy.  Według  Burmistrza  Kopalnia  z  takimi 
technologiami będzie przede wszystkim bezpieczna dla ludzi i środowiska. 

Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
 
1)  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Jan Pala poinformował, że Komisja 
zgodnie  ze  swoim  planem kontroli,  przeprowadziła  kontrolę  w Szkole  Podstawowej  
w Stanowicach. Poinformował, że wyznaczono Zespół Kontrolny,  który przeprowadzi  
w listopadzie kontrolę w Szkole Podstawowej w Przegędzy. 
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2) Komisja  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  i  Rozwoju  –  Przewodnicząca 
radna  Jolanta  Szejka  poinformowała,  że  komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  
24 października br., omówiono materiały na sesję Rady Miejskiej. Naczelnik Wydziału 
Rozwoju GiM oraz Pani Rzecznik omówiły Targi Promocyjne w Monachium i Brukseli. 
Omówiono również temat pomocy dla dwójki dzieci z naszej gminy chorych na chorobę 
nowotworową. Przekazano również informacje na temat powołania Powiatowych Rad 
Pożytku Publicznego w Starostwie Powiatowym w Rybniku oraz powołania Powiatowego 
Koordynatora ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Takim Koordynatorem 
z terenu powiatu rybnickiego został pan radny Marek Paluch. Komisja podjęła wniosek 
o zorganizowaniu spotkania przedstawicieli Karbonii  z radnymi gminy zainteresowanymi 
działalnością organizacji pozarządowych.

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – W-ce Przewodniczący radny 
Waldemar  Mitura poinformował,  iż  Komisja  odbyła  swoje  posiedzenie  w  dniu  
25 października 2011 r.
Podczas posiedzenia Komisji zapoznano się z projektami uchwał na najbliższą sesję.
W dalszej części posiedzenia dyrektor OPS Pani Celina Cymorek przedstawiła 
prezentację z I-szych Czerwieńsko – Leszczyńskich Dni Karier w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Pani  Dyrektor poinformowała również Komisję o nowym Rozporządzeniu dotyczącym 
tzw. niebieskich kart.  Na posiedzeniu Komisja wstępnie omówiła działalność Gminnej 
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Na  zakończenie  ustalono,  iż 
następne posiedzenie Komisji będzie miało miejsce na terenie Świetlic Środowiskowych 
w Czerwionce-Leszczynach.

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – W-ce Przewodnicząca radna Stefania Szyp
poinformowała,  że posiedzenie odbyło  się 26 października br. Na wstępie omówiono 
projekty  uchwał  na  sesję.  Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu  najemcy  (ZS5).  Do  Komisji  wpłynęły  materiały  dotyczące 
racjonalizacji wydatków w obszarze oświaty. Komisja po zapoznaniu się z materiałami, 
stwierdziła, że konieczne jest zorganizowanie dodatkowego spotkania w w/w sprawie. 
Spotkanie odbędzie się 8 listopada br.  o godzinie 15.00, na które Komisja zaprasza 
wszystkich chętnych radnych. 
Na Komisji podjęto następujące wnioski:

• zaproszenie  na  najbliższe  posiedzenie  władz  Gminnego Szkolnego  Związku 
Sportowego,

• przeprowadzenie  w kwietniu  2012 r.  kontroli  obiektów piłkarskich  na  terenie 
gminy, pod kątem sprawdzenia stanu nawierzchni boisk,

• Komisja  zwróciła  się,  za  pośrednictwem  Burmistrza  GiM,  do  MOSiR-u  
o  przedstawienie  stanu  technicznego  płyt  boisk  na  terenie  gminy  oraz 
materiałów,  w jaki  sposób  będzie  zarządzać  nowymi  obiektami,  tj.  boiskiem 
Orlik  w  Leszczynach  jak  również  boiskiem  ze  sztuczną  nawierzchnią  
w Dębieńsku,

• Komisja  skierowała  wniosek  o  udzielenie  informacji  na  temat  oszczędności, 
jakie  zostały  uzyskane  w  wyniku  termomodernizacji  obiektów  oświatowych  
w gminie.

Burmistrz G i M dodatkowo poinformował, że 18 listopada odbędzie się odbiór Orlika 
w Leszczynach a 25 listopada odbędzie się odbiór boiska piłkarskiego w Dębieńsku. 
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Burmistrz serdecznie zaprosił wszystkich na uroczyste otwarcie w/w obiektów. Termin 
będzie podany do publicznej wiadomości.

5) Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego  –  Przewodniczący 
radny  Grzegorz  Płonka poinformował,  że  posiedzenie  Komisji  odbyło  się  
24 października 2011 r. 
Komisja omówiła branżowe projekty uchwał tj.: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,
4/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

W sprawach  bieżących  omówiono temat  dot.  przejęcia  od  ZDiSK zadań w zakresie 
gospodarki śmieciowej przez firmę Komart z dniem 1 listopada br.
Radni zgłaszali potrzeby remontowe w zakresie dróg i chodników powiatowych. Komisja 
zdecydowała,  że  następną  Komisję  zostaną  zaproszeni  radni  powiatowi  jak  również 
kierownictwo naszej gminy w celu omówienia zadań remontowych dróg i  chodników  
w naszej gminie.

6)Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
25 października 2011 r. 
Tematem  Komisji  było  pismo  mieszkańca,  które  wpłynęło  do  Komisji  w  sprawie 
wyjaśnienia statutu działki w Książnicach. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Pani Lucyna Król została poproszona o wyjaśnienie sytuacji i udzielenie odpowiedzi na 
piśmie. 
Komisja omówiła zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. 

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że 
posiedzenie Komisji odbyło się 24 października 2011 r. 
Komisja  zapoznała  się  z  projektem uchwały  w sprawie  zmiany Uchwały  Budżetowej 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2011,  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej  oraz  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości  gruntowej 
niezabudowanej .
Uwag do treści w/w projektu nie zgłoszono.
Zapoznano się z propozycjami wzrostu stawek podatku od nieruchomości 
Omówiono sprawę dot.  zanieczyszczeń  emitowanych  do powietrza  przez  Koksownię 
Dębieńsko oraz uciążliwości z tym związanych dla mieszkańców Czuchowa, jak również 
innych miejscowości przy udziale dyrektora Koksowni oraz Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Czuchów. Wstępnie omówiono sprawę realizacji kanalizacji na terenie gminy. 
Pani Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia poinformowała, że będzie dofinansowanie 
do przydomowych oczyszczalni ścieków. Temat ten będzie kontynuowany na kolejnym 
posiedzeniu. 

8)Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk 
poinformował, iż posiedzenie Komisji odbyło się 26 października 2011 r. 
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Tematem Komisji  było omówienie materiałów na sesję. Następnie Komisja zapoznała 
się z projektami uchwał finansowych w sprawie:
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości 
obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku.
Wszystkie wymienione projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.
Omówiono  również  projekt  uchwały  nr  4  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku. Projekt uchwały 
wywołał  burzliwą  dyskusję.  Ostatecznie  Komisja  zgodziła  się  z  proponowanymi 
wysokościami stawek podatku na 2012 rok. Komisja „jednogłośnie” zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
Komisja zapoznała się również z projektem uchwały nr 5 dotyczącym określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2012 roku. Po omówieniu projektu uchwały przez Skarbnika GiM, Komisja 
zaopiniowała „jednogłośnie” projekt uchwały pozytywnie. 
Komisja nie podjęła wniosków. Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
          
9)  Klub  Radnych  Wspólnota  Samorządowa  i  Prawo  i  Sprawiedliwość  – 
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie miało miejsce 25 
października  br.  Omówiono uchwały  na  sesję  Rady Miejskiej.  Na posiedzenie Klubu 
dyskutowano  nad  trudna  sytuacją  finansową  gminy,  jak  również  nad  sytuacją  
w oświacie. Klub Radnych wnioskuje o wprowadzenie do budżetu gminy na 2012 rok 
remontu Szkoły Podstawowej nr 1 w Leszczynach. 

10)  Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i  Autonomii  Śląska – Przewodniczący 
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 26 października 
2011 r. Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na sesję oraz sprawy bieżące. 
W sprawie materiałów na sesje Klub radnych pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 
dnia  1  stycznia  2012  roku.  W  sprawach  bieżących  Klub  zajął  się  sprawami 
organizacyjnymi.  Został  wybrany  W-ce  Przewodniczący  Klubu,  którym  został  radny 
Antonii Procek. Został poruszony temat prac Klubu przedstawiany w mediach. Prośba 
do  dziennikarzy,  aby  nazwę  Klubu  przedstawiano  w  pełnym  wymiarze.  Na  tym 
posiedzenie zakończono.

Ad. 5 
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie:

1) pismo  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Ruda  Śląska  dot.  poparcia  apelu  
w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego,

2) odpowiedź  Ministerstwa  Infrastruktury  na  apel  Związku  Gmin  i  Powiatów 
Subregionu Zachodniego dot. odpłatności za przejazd autostradami,

3) pismo Burmistrza G i M w sprawie wprowadzenia projektu uchwały do porządku 
obrad oraz dokonania autopoprawek,

4) pismo Wojewody Śląskiego dot. oświadczeń majątkowych za 2010 r. złożonych na 
ręce Wojewody przez  Przewodniczącego Rady i  Burmistrza  Gminy i  Miasta  – 
przedmiotowe oświadczenia majątkowe złożono w ustawowym terminie i w wyniku 
analizy stwierdzono w oświadczeniu Przewodniczącego  braki  natury formalnej, 
które zostały w trybie roboczym  uzupełnione,
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5) pismo  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  zawierające  informację  dot.  oświadczeń 
majątkowych  złożonych  przez  Z-ców  Burmistrza,  Sekretarza,  Skarbnika, 
kierowników jednostek org. gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne.

Dodatkowo Przewodniczący Rady Miejskiej  radny Marek Profaska, oświadczył,  że po 
analizie stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Radnych zostały złożone terminowo
i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Aktualizacja porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 czerwca 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) zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku,

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 
od dnia 1 stycznia 2012 roku,

5) określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  na  podatek  od 
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,

6) rozpatrzenia  wniosku  sołectwa  Palowice  dotyczącego   przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2012 roku,

7) rozpatrzenia wniosku sołectwa Szczejkowice dotyczącego przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2012 roku,

8) wyrażenia  poparcia  dla  apelu  Rady  Miasta  Ruda  Śląska  do  Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,

9) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (ZS 5),

10) wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości  gruntowej 
niezabudowanej.

11) Zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze.

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.
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 18 głosach „za”.
1)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmian  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok,  uwag nie zgłoszono.

 Uchwała Nr XIII/141/11  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta na 
2011 rok,  została przyjęta 16 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”.

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

 Uchwała Nr XIII/142/11  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  została  przyjęta  „jednogłośnie”  –  głosowało  18 
Radnych.

3)  Do projektu  uchwały  w sprawie zmiany uchwały  dotyczącej  określenia  wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku, uwag 
nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIII/143/11  w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej  określenia  wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku, została 
przyjęta  17 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”,

4) Projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Radny Leszek Salamon zgłosił wniosek formalny o zmianę stawek podatku w zakresie:
1) od gruntów: - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,83 zł. na 0,80 zł.
Wniosek przy 4 głosach „za”, 12 „przeciw”, 2 „wstrzymujących” został odrzucony.
2)  od  gruntów:  -  pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej 
działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  z  0,40  zł, 
na 0,36 zł.
Wniosek przy 4 głosach „za”, 12 „przeciw”, 2 „wstrzymujących” został odrzucony.
3) od budynków lub ich części: - mieszkalnych z 0,69 zł na 0,65 zł.
Wniosek przy 4 głosach „za”, 12 „przeciw”, 2 „wstrzymujących” został odrzucony.

Uchwała  Nr  XIII/144/11  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości  obowiązujących  od  dnia  1  stycznia  2012  roku, została  przyjęta  14 
głosami „za”, 4 „przeciw”,

5) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku, uwag nie 
zgłoszono.

Uchwała Nr XIII/145/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku, została 
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 radnych,

6) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Palowice dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku, uwag nie zgłoszono.
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Radca Prawny Aleksander Żukowski poprosił o głos. W związku z Ustawą o funduszu 
sołeckim, poinformował, że do 31 lipca, roku poprzedzającego rok budżetowy, Burmistrz 
informuje sołtysów, jaka wysokość środków zostanie im przekazana. Następnie do 30 
września poprzedzającego rok budżetowy musi  być  zwołane zebranie wiejskie,  które 
uchwala  wniosek  a  następnie  jest  on  kierowany  do  Burmistrza.  Wniosek  zostaje 
oceniony pod względem terminu złożenia i celowości zadań w nim zawartych. Jeżeli nie 
spełnia  wymogów  zostaje  odrzucony  przez  Burmistrza,  zaś  Sołtys  składa  wniosek  
o podtrzymanie takiego wniosku a następnie trafia to na sesję RM. Rada Miejska ocenia 
czy mimo sprzeciwu Burmistrza,  taki  wniosek,  złożony przez dane sołectwo,  spełnia 
wymogi.  Na  6  wniosków  złożonych  w  roku  bieżącym,  4  były  poprawne.  Problemy 
dotyczą sołectwa Szczejkowice i sołectwa Palowice.
Sołectwo Palowice w terminie uchwaliło wniosek. Wniosek wpłynął do Burmistrza. Został 
poddany  ocenie  pod  względem  warunków  formalnych.  Okazało  się,  że  nastąpiły 
rozbieżności  dotyczące sposobu określenia przedsięwzięcia  w protokole i  w uchwale 
podjętej  na  zebraniu  wiejskim.  W  związku  z  tym  wniosek  został  odrzucony  przez 
Burmistrza GiM. Sołtys sołectwa Palowice złożył pisemne oświadczenie o podtrzymanie 
wniosku w terminie ustawowym. Złożył wyjaśnienia. Następnie Rada Miejska podejmie 
decyzję  o podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Palowice. Pan 
Żukowski poinformował Radę, że przyjmując ta uchwałę nie naruszą prawa, gdyż usterki 
zostały usunięte. 
W  przypadku  sołectwa  Szczejkowice,  sprawa  jest  bardziej  skomplikowana.  W  tym 
wypadku przyczyną odrzucenia wniosku przez Burmistrza było  to,  że wniosek został 
uchwalony bez wymaganego quorum. Zebranie wiejskie nie spełniło warunku quorum, 
które wynikało ze statutu tegoż sołectwa. Aby można było mówić o zebraniu wiejskim 
obecność 30 osób pełnoletnich na zebraniu jest konieczna. Liczba w tym przypadku była 
mniejsza  i  trudno  mówić  o  błędach  formalnych  w  rozumieniu  ustawy  o  funduszu 
sołeckim. W tym przypadku nie można powiedzieć, że wniosek był  uchwalony przez 
Zebranie  Wiejskie.  W związku,  z  czym  wniosek  został  odrzucony  przez  Burmistrza. 
Sołtys  Szczejkowic  podtrzymał  wniosek,  ale  bez  żadnych  dodatkowych  wyjaśnień. 
Informuje,  że  podjęcie  uchwały  pozytywnej  w odniesieniu  do Sołectwa  Szczejkowice 
będzie skutkowało reakcją Nadzoru Prawnego w Katowicach. Mamy tutaj do czynienia 
z wadą o charakterze nieusuwalnym. 

Burmistrz GiM zaapelował do radnych, aby odrzucili wniosek sołectwa Szczejkowice  
a pozytywnie przyjęli wniosek sołectwa Palowice.

Uchwała  Nr  XIII/146/11 w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  sołectwa  Palowice 
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku, została przyjęta 
„jednogłośnie” – głosowało 18 radnych.

7) Projekt uchwały, w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Szczejkowice dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku przy 16 głosach „przeciw” i 2 
głosach „wstrzymujących”, został odrzucony.

8)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia  poparcia  dla  apelu Rady Miasta Ruda 
Śląska do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIII/147/11 w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Rady Miasta Ruda 
Śląska do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, została przyjęta „jednogłośnie” – 
głosowało 18 radnych.

8



9) Do projektu uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIII/148/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości 
w  najem  dotychczasowemu  najemcy,  została  przyjęta  „jednogłośnie”-  głosowało  18 
radnych.

10)  Do  projektu  uchwały,  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, uwag nie zgłoszono.
 
Uchwała Nr XIII/149/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, została przyjęta „jednogłośnie”- głosowało 18 radnych.

11)  Do  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  dotyczącej  udzielenia  pomocy 
finansowej Miastu Zabrze, uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XIII/150/11 w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  udzielenia  pomocy 
finansowej Miastu Zabrze, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 radnych.

Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres 
od 23.09.2011 r. do 21.10.2011 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 8 i 9
Radna Pani Stefania Szyp poinformowała, że w październiku 2010 roku zwróciła się 
z  prośbą  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  w  Katowicach  
o uwzględnienie w planie finansowym o uwzględnienie budowy chodnika w dzielnicy 
Czuchów przy ulicy Gliwickiej.  Mieszkańcy nie mając chodnika poruszają się pasem 
jezdni,  co  stanowi  zagrożenie  dla  ich  bezpieczeństwa.  Otrzymała  odpowiedź,  że 
zadanie  dotyczące  wykonania  projektu  zostało  wpisane  w  planach  na  rok  2011.  
W  październiku  br.  ponownie  Pani  radna  wysłała  list  w  tej  sprawie.  Otrzymała 
odpowiedź z Wydziału Transportu i Komunikacji w Katowicach, że ze względu na brak 
środków  Urząd  Wojewódzki  nie  przewiduje  zadań  na  budowę  chodników.  Urząd 
Wojewódzki  proponuje  zawarcie  porozumienia  powierzającego  gminie  opracowanie 
stosownego  projektu,  który  musiałby  być  w  całości  sfinansowany  przez  gminę 
Czerwionka-Leszczyny. Proszę o informacje czy Urząd Gminy może wykonać projekt, 
zawierając wcześniej  stosowne porozumienie z Wydziałem Komunikacji  i  Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Marek Profaska zwrócił się z prośbą, w imieniu 
młodzieży  dojeżdżającej  ze  szkół  z  Rybnika,  aby  autobus  311  dojeżdżający  do 
przystanku Dębieńsko Stare dojeżdżał do pętli Dębieńsko Las.

Radny Pan Waldemar Mitura zwrócił się do Burmistrza GiM w sprawie:
-  Wiaduktu  nad  torami  w  dzielnicy  Leszczyny  Osiedle.  Zwraca  się  z  prośbą  
o oświetlenie wiaduktu, ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kolei. 
-  Zwrócenia  się  do  odpowiednich  służb  o  wymianę  słupów  oświetleniowych 
żelbetonowych, gdyż ze względu na ich zły stan, stwarzają one niebezpieczeństwo dla 
mieszkańców gminy.
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- Terenu wokół Zameczku w Leszczynach przy ulicy Ks. Pojdy. Jeżeli nie ma innych 
planów  zagospodarowania  terenu  wokół  Zameczku  w  Leszczynach,  zwraca  się  
z  pytaniem  czy  teren  ten  mógłby  być  przygotowany  dla  młodzieży  z  Świetlicy 
środowiskowej (plac zabaw, boisko). 

Radny pan Ryszard Bluszcz poinformował, że przy objeździe dróg stwierdzono, że ma 
powstać  ekspertyza  mostów przy  ulicy Rybnickiej.  Prosi  o  informacje  jak  daleko są 
posunięte prace związane ze stworzeniem takiej ekspertyzy.

Pan Roman Cop Przewodniczący  Rady Dzielnicy  Czuchów podziękował  Radnej 
pani Stefanii Szyp za starania, w sprawie chodnika przy ulicy Gliwickiej. 
Zwrócił  się do Z-cy Burmistrza pana Andrzeja Raudner w związku ze szkodliwością 
Koksowni  Dębieńsko i  w związku  z  otwarciem kopalni  utrudnienia  zwiększą  się  dla 
mieszkańców  przypomina,  że  przedszkole  w  Czuchowie  znajduje  się  w  bliskim 
sąsiedztwie  z  Koksownią.  Pan  Roman  Cop  zwraca  się  z  pytaniem  czy  są  jakieś 
propozycje przeniesienia przedszkola w inne miejsce w gminie. 

W-ce Burmistrz Andrzej  Raudner  stwierdził,  że trudno mu ocenić  czy szkodliwość 
Koksowni  Dębieńsko była  bardziej  szkodliwa kilkanaście lat  temu czy w dzisiejszym 
czasie.  Poinformował,  że  od  nikogo,  prócz  pana  Cop,  nie  usłyszał  skarg  na 
umiejscowienie  przedszkola  przy  ul.  Młyńskiej.  Prosi  o  rzetelne  udokumentowanie 
takich wniosków. Zwraca uwagę, że uciążliwości związane z Koksownią są skupione na 
większym terenie niż tylko na terenie Czuchowa. 

Pan Roman Cop wyjaśnił, że on tylko przekazuje wnioski mieszkańców, które wpłynęły 
do Rady Dzielnicy Czuchów.

W-ce Burmistrz Andrzej Raudner  poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa i  Gospodarki  Nieruchomościami Dyrektor 
Koksowni  Dębieńsko  w  sposób  wyczerpujący  przedstawił  wyjaśnienia,  oparte  na 
faktach, w sprawie działalności Koksowni. Zapewnia, że Urząd Gminy robi wszystko, co 
leży w jego kompetencjach.

Pan  Roman  Cop Wspomniał  o  poparciu  niektórych  wniosków  mieszkańców  przez 
WIOŚ.

Burmistrz  GiM  pan  Wiesław  Janiszewski prosi,  aby  nie  oskarżać  pracowników 
urzędu  o  niekompetencję.  Odniósł  się  do  sprawy  przeniesienia  przedszkola  
w  Czuchowie.  Stwierdził,  że  zasadniczym  pytaniem  jest,  gdzie  przenieść  to 
przedszkole.  Władz gminy robią  wszystko,  aby Koksownia  przestrzegała przepisów  
o ochronie środowiska.. 

Pan Roman Cop pyta czy są poczynione działania w związku z przejęciem terenów 
przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Burmistrz GiM odniósł się do wypowiedzi pana Cop w sprawie przedszkola, iż rozumie, 
że sprawa przejęcia terenów od Agencji rolnej odnosi się do budowy na tym terenie 
przedszkola. Stwierdził, że nie jest w stanie powiedzieć czy w innym miejscu w gminie 
działanie Koksowni nie jest większe. 
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Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział 
i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) dr inż. Marek Profaska 
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