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

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XV 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 18 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie
autopoprawek w projektach uchwał w sprawie:
1) zmian w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
2011 rok,
2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
3) rozpatrzenia skargi Państwa Kariny i Marcina Stempniak złożonej na
Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach polegającej na
wpisaniu do projektu Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami, jako Komisji opiniującej zgłoszoną skargę w miejsce
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, zgodnie z ustaleniami zapisanymi
w przyjętych przez Radę planach pracy komisji branżowych, zgodnie
z otrzymanymi nowymi wersjami projektów.
Ad. 2
Protokół Nr XIII/11 z sesji w dniu 28 października 2011 r. został przyjęty bez uwag,
18 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” oraz protokół Nr XIV/11 z sesji w dniu
4 listopada 2011 r. został przyjęty bez uwag, 17 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi”.
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.)
Dodatkowo Burmistrz GiM podziękował kierownikom jednostek za pracę związaną
z projektem budżetu na rok 2012. Szczególne podziękowania dla Skarbnika GiM
pana Zbigniewa Wojtyło.
Burmistrz wspomniał o piśmie Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,
które wpłynęło do Urzędu GiM skierowane do Rady Miejskiej. W piśmie wyrażono
niepokój związany z propozycją radnych przejęcia bibliotek szkolnych przez
Bibliotekę Publiczną.

Burmistrz skomentował, że jest to wynik niezrozumienia propozycji złożonych na
Komisji OKiS. Wnioski podjęte na Komisji miały być ocenione pod względem
możliwości, także prawnych, wprowadzenia proponowanych zmian. Poinformował,
że gdyby takie możliwości zmian byłyby możliwe, na pewno Burmistrz GiM już dawno
by je wprowadził. Poinformował, że kierownictwo gminy zna przepisy prawa.
Stwierdził, że treść pisma jest niezgodna z prawdą. Przytoczył również, że w
niektórych miejscowościach w Polsce wprowadzono takie zmiany. Takie
nieprawdziwe informacje są szkodliwe dla wizerunku gminy.
Radny Szczekała podziękował o pamięci w związku z wnioskiem, z września
dotyczącym komunikacji. Zapytał czy w tej dziedzinie można przeprowadzić pewne
oszczędności zamiast oszczędności w szkolnictwie.
Burmistrz GiM ponad 2 mln zł, które płacimy za usługi komunikacyjne, w tym ponad
1 mln zł gmina płaci za usługi KZK GOP. Niższe koszty ponosi w związku
z usługami MZK. Burmistrz Poinformował, że wprowadzając oszczędności w tej
dziedzinie, od razu pojawią się głosy niezadowolenia mieszkańców.
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 Przegędzy w dniu 16 listopada 2011 r.
2) Komisja
Działalności
Gospodarczej,
Promocji
i
Rozwoju
–
Przewodnicząca radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła
swoje posiedzenie w dniu 21 listopada br. Omówiono materiały na sesję,
przedyskutowano organizację „Święta makówek” oraz imprezy pod hasłem
„Przyjaciele dla Tomaszka i Wiktorii”. Przedstawiono program IV Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich. Komisja podjęła wniosek o powołaniu Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – z powodu usprawiedliwionej
nieobecności Przewodniczącego Komisji radnego Arkadiusza Adamczyka
sprawozdanie z posiedzenia Komisji OKiS z dnia 23 listopada br. nie zostało
odczytane. Przewodniczący Rady, w imieniu Przewodniczącego Komisji
przekazał, że sprawozdanie z Komisji zostanie odczytane na następnej sesji
RM.
4)

Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Przewodniczący radny Grzegorz Płonka poinformował posiedzenie Komisji
odbyło się 21 listopada 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli
przedstawiciele Komisji Drogownictwa Powiatu Rybnickiego oraz Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych.
Omówiono propozycje zadań do realizacji na drogach i chodnikach
powiatowych na najbliższe kilka lat. Dyrektor ZDP przedstawił szacunkowe
koszty realizacji tych inwestycji. Ustalono, iż na kolejnym posiedzeniu Komisja
wskaże kolejność wykonywania zadań. Wnioskowano o zwiększenie środków
planowanych w 2012 r. na współfinansowanie zadań drogowych i chodnikowych
z Powiatem. Przy omawianiu projektu budżetu na 2012 rok zgłoszono wniosek
o zabezpieczenie środków na zakup walca dla ZDiSK.

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 22 listopada 2011 r. Komisja rozpatrzyła skargę zgłoszoną na
Dyrektora Przedszkola Nr 3, uznano skargę za bezzasadną, wnioski w tej
sprawie zostaną przedstawione przy podejmowaniu uchwały w tej sprawie.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do tematyki zawartej w porządku obrad
dzisiejszej sesji Rady. W sprawach bieżących zapoznano się z informacją na
temat przebiegu akcji gaśniczej w związku z pożarem w Chłodni w Leszczynach
i mogących wystąpić zagrożeniach. Uzyskano informacje, iż na terenie Chłodni
nie ma już amoniaku – Wydział ZKO zobowiązał się do wystąpienia o oficjalne,
przekazane na piśmie potwierdzenie tych informacji. Zapoznano się również
notatką ze spotkania w Szczejkowicach - Wykonawcy autostrady A1 oraz
właścicieli działek, celem omówienie problemów robót porządkowych i szkód
powstałych po zajęciu działek prywatnych. Zwracano się z pytaniami dot.
spraw gospodarki śmieciowej, po wejściu w życie nowej ustawy. Podjęto
wniosek do projektu budżetu 2012 r., aby uwzględnić środki na monitorowanie
placów zabaw.
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko
poinformował, że w dniu 17 listopada br. odbyła się wspólna Komisja, w której
brały udział Komisja DGPiR, Komisja OŚRLiGN, Komisja GkiŁP. Piotr Łapeta
omówił analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym pod kątem
aktualności Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
GiM
oraz
miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru GiM Czerwionka-Leszczyny.
Posiedzenie Komisji OŚRLiGN odbyło się 21 listopada 2011 r. Komisja
zapoznała się z projektami uchwał branżowych, które zaopiniowano pozytywnie.
Szerzej omówiono projekt w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny sp. z o.o. na lata 2012 –
2014”.Zapoznano się z projektem budżetu na 2012 rok. W sprawach bieżących
zapoznano się z informacją Prezesa PWiK dot. realizacji kanalizacji na terenie
gminy. Z opracowanych kilka lat temu wariantów możliwym do realizacji jest
wariant nr 5, ale i tak koszty tego zadania są olbrzymie. Na bazie tego wariantu
będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, w obecnie trwającym
okresie dofinansowania 2007-2013 nie ma już możliwości wystąpienia z takim
zadaniem. O ile takie priorytety znajdą się w kolejnym okresie finansowania
unijnego wystąpią z takim wnioskiem. Na dzień dzisiejszy opracowano na bazie
wariantu nr 5 Plan aglomeracji obejmujący dzielnice gminy i miasta. Plan
obecnie podlega zaopiniowaniu przez Urząd Marszałkowski. Jeżeli chodzi
o tereny sołectw to na dzień dzisiejszy rozwiązanie tematu dot. gospodarki
ściekowej może odbywać się w formie realizacji zbiorników bezodpływowych
i wywozu ścieków na oczyszczalnie lub realizacji przydomowych oczyszczalni
ścieków. W związku z powyższym Komisja wyraziła zadowolenie, iż znalazły się
5)

chociaż niewielkie środki na dofinansowanie do budowy oczyszczalni
przydomowych i wnosiła o rozwijanie tego tematu.
7) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 23 listopada br.
omówiono materiały na sesję. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał dotyczących:
• zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M CzerwionkaLeszczyny,
• określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Do programu posiedzenia został wprowadzony dodatkowy punkt dotyczący
Analizy Ekonomiczno – Finansowej możliwości powołania nowych podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność w sferze gospodarki komunalnej dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Analizę przedstawiła firma INWEST
CONSULTING SA z Poznania na zlecenie Urzędu GiM. Analiza dotycząca
restrukturyzacji jednostek takich jak ZGM, ZDiSK i PWiK, wywołała spore
dyskusje i zainteresowanie ze strony radnych. Komisja przyjęła analizę
informacyjnie nie podejmując żadnych wniosków w tym temacie. Komisja
podjęła wniosek, aby punkt dotyczący omówienia projektu budżetu na 2012 rok,
został omówiony na odrębnej Komisji na początku grudnia. Na dzień sesji
wiadomo, że Komisja Budżetu i Finansów będzie miała posiedzenie w dniu 5
grudnia br. o godzinie 16.00. Na tym posiedzenie Komisji BiF zakończono.
8) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Społecznej odbyło się 22 listopada br. Komisja swe posiedzenie
odbyła w Świetlicach Środowiskowych w Czerwionce przy ulicy Wolności 2a
i w Leszczynach przy ulicy Ks. Pojdy 35. Członkowie Komisji zapoznali się
z pracą świetlic, z których korzysta w sumie 146 dzieci. Są to dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, środowisk patologicznych. Dzieci w spokoju i ciszy mogą
odrobić zadania domowe pod opieką wychowawców, mogą rozwijać swoje
zainteresowania w dziedzinach plastyki, muzyki, tańca, sportu i innych. Dzieci
otrzymują skromny posiłek w formie podwieczorku. Dzieciom i młodzieży
zapewnia się ciekawe formy spędzania czasu wolnego, tj. wycieczki rowerowe,
wyjazdy na basen, świetlicowe konkursy z nagrodami, kino filmowo-bajkowe.
Organizowane są wyjazdy w góry czy nad morze. Świetlice otwarte są od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00.
W świetlicach zatrudnionych jest 7 wychowawców posiadających wykształcenie
wyższe pedagogiczne. Świetlice terapeutyczno – środowiskowe są młodymi
placówkami, ale posiadają już pewne osiągnięcia: 22 listopada 2010 roku w Sali
Broniewskiego pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wychowawcy odebrali list
gratulacyjny z rąk Minister Pracy i Polityki Społecznej. Na zakończenie
Przewodniczący Komisji podziękował pani Dyrektor, wychowawcom
i pracownikom świetlic terapeutyczno- środowiskowych za zaangażowanie się
w pracę na rzecz młodego pokolenia w kształtowaniu ich postaw życiowych. Na
tym sprawozdanie zakończono.

Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu
odbyło się 22 listopada. Skarbnik GiM przedstawił projekt uchwały Budżetowej,
Naczelnik Wydziału Mienia i Geodezji przedstawiał projekty uchwał
geodezyjnych. Klub radnych Wspólnota Samorządowa Prawo i Sprawiedliwość
popiera wniosek przyznania statuetki Karolinka dla pana Bronisława Janika.
Klub Radnych wnioskuje o pisemną odpowiedź na temat remontu Zespołu
Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach.
Klub zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji, jaki był koszt promocji
gminy w latach 2006-2011, tj. poniesione koszty własne i środki zewnętrzne
pozyskane na ten cel.
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 23
listopada br. tematem obrad było omówienie materiałów na sesję oraz sprawy
bieżące. W w/w sprawach Klub nie podjął żadnych wniosków.
9)

Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pismo, które wpłynęło do Biura Rady w sprawie:
1) Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
w przedmiocie projekty uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia
1 stycznia 2012 r.
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 XV/153/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2011 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 19 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/154/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
radnych.

3) Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/155/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku, została
przyjęta 17 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Kariny i Marcina
Stempniak złożonej na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,
uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego i Współpracy
z Samorządami przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi:
Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami rozpatrując
skargę Państwa Kariny i Marcina Stempniak złożoną na Dyrektora Przedszkola Nr 3
w Czerwionce-Leszczynach związaną z prowadzonym procesem rekrutacji dzieci
z rocznika 2008 r. oraz jego prawidłowością i skierowanym zarzutom dot. braku
zdaniem Skarżących zapisu w Statucie o kryterium kolejności zgłoszeń,
po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora Przedszkola oraz pisemnymi
wyjaśnieniami Skarżących, ustaliła, że obowiązujący Statut Przedszkola Nr 3 w §
14 ust. 10 pkt 8 stanowi, iż jednym z kryterium przyjęć jest kolejność zgłoszeń.
W przypadku, kiedy jest wiele dzieci, których oboje rodzice pracują, o przyjęciu
dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, tak było w przypadku córki Skarżących.
Ustalono, że procedura przyjęcia była przeprowadzona prawidłowo.
Komisja zwróciła uwagę, aby na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zawsze
zamieszczone były aktualne przepisy i informacje. Zwrócono się również, aby
w miarę możliwości ujednolicić zapisy statutów wszystkich przedszkoli szczególnie
w zakresie kryteriów przyjęć do przedszkola.
Po rozpatrzeniu skargi Komisji Prawa, Porządku Publicznego wnioskuje do Rady
Miejskiej o jej odrzucenie i uznanie za bezzasadną.
Nr XV/156/11 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Kariny i Marcina Stempniak
złożonej na Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,
została przyjęta 17 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny sp. z o. o. na lata 2012-2014”, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XV/157/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny sp. z o. o. na lata 2012-2014”, została
przyjęta 16 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi” i 1 „przeciw” – głosowało 20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
najemcami kolejnych umów najmu na czas nieoznaczony, gruntu oddanego w trwały

zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XV/158/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
najemcami kolejnych umów najmu na czas nieoznaczony, gruntu oddanego w trwały
zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach Nr X/120/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na
zawieranie porozumień z gminami lub powiatami w sprawie powierzenia
prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/159/11 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach Nr X/120/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na
zawieranie porozumień z gminami lub powiatami w sprawie powierzenia
prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału
w wysokości 26/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych
w Zabrzu przy ulicy Karola Miarki 14, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/160/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału
w wysokości 26/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych
w Zabrzu przy ulicy Karola Miarki 14, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/161/11 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
10) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gruntowych służebnością drogową, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XV/162/11 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gruntowych służebnością drogową, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
radnych.
11) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS nr4), uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XV/163/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS nr4), została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
12) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Książenice), uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XV/164/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP Książenice), została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za
okres od 22.10.2011 r. do 18.11.2011 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Radny Marek Paluch prosił o przedstawienie informacji, kto jest zobowiązany do
usuwania ulotek i plakatów, rozwieszonych w miejscach niedozwolonych. Czy Straż
Miejska ukarała już kogoś za te czyny i czy są możliwości ustalenia sprawców.
Komendant Straży Miejskiej Adam Reniszak odpowiedział, że działania Straży
Miejskiej nie są do końca skuteczne. Pracownicy Straży w miarę możliwości próbują
ustalić sprawców. Przy ustalaniu tych osób często istnieje potrzeba wykonania wielu
telefonów, zanim dotrze się do osoby odpowiedzialnej za usunięcie plakatów.
Były przypadki uchwycenia sprawców na „gorącym uczynku” i ukaranie sprawców
mandatem.
Radny Marek Paluch prosi o szczególne zwrócenie uwagi na samochody parkujące
na chodnikach przy ulicy 3 Maja, Furgała i Wolności, w miejscach, gdzie stwarzają
niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu.
Ad.8, 9
Radny Stanisław Breza wspomniał o obawach byłych pracowników kopalni
Dębieńsko w związku z Izbą Tradycji. Opisał historię Izby Tradycji. Poinformował, że
m. in. dzięki niemu i innych zdeterminowanych osób, Izba Tradycji została
odtworzona, po strajkach w 1980 roku, kiedy to została zlikwidowana. Prosi
o informację, jak aktualnie wygląda sytuacja dotycząca Izby Tradycji.
Przytoczył również przypadek zlikwidowania sztolni przy szkole zawodowej.
Burmistrz GiM poinformował, że właśnie dzięki współpracownikom Izba Tradycji
stała się miejscem kulturotwórczym po zamknięciu Kopalni Dębieńsko. Poinformował
również, że odbyło się spotkanie mające na celu, aby eksponaty mieszczące się w
Izbie Tradycji stały się własnością gminy. Wtedy gmina daje gwarancję, że Izba
Tradycji nie zniknie. Problem zaczął się niedawno, kiedy SITG na mocy umowy
otrzymało w opiekę i użytkowanie w/w eksponaty. Okazało się, że problemem jest
budynek Izby. Budynek byłej dyrekcji jest własnością Karbonii. Eksponaty mają trafić
do budynku byłej cechowni, która została wyremontowana. Działania, które gmina
podejmuje mają na celu przejęcie eksponatów na własność. Przytoczył, że będąca w
budowie hala może w przyszłości stanowić miejsce, gdzie Izba Tradycji może być
umieszczona. Eksponaty są zinwentaryzowane.

Radny Szczekała wyraził obawę, że jeżeli zostanie to przeniesione do byłej
cechowni, może być to zapudłowane i zapomniane.
Zaproponował miejsce dla Izby Tradycji w budynku Urzędu – Zameczek, w byłym
pomieszczeniu Banku Śląskiego.
Burmistrz GiM poinformował, że ze względu na konieczność ogólnodostępności
eksponatów i ilości eksponatów nie wyobraża sobie, aby Izba Tradycji właśnie tam
się znajdowała.
Radna Stefania Szyp złożyła podziękowania dla osób, które przyczyniły się do
wykonania zadań, które radna zawarła w swoich wnioskach.
Radny Bogdan Knopik przedstawił historię inwestycji budowy boiska w Dębieńsku.
Radny poinformował, że z dniem, kiedy okazało się, że planowany przebieg
autostrady A1 zabierze teren istniejącego boiska klubu LKS Dąb Debieńsko, klub
i gminny Wydział Geodezji zaczęli szukać odpowiedniej lokalizacji dla nowego
obiektu sportowego. Po dokonaniu zmiany kwalifikacji wybranego terenu z rolnego
na mający służyć usługom sportowym i rekreacyjnym, Agencja Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa dokonała formalnej darowizny 1,5 ha działki u zbiegu ulic
Asnyka i Bełkowskiej na rzecz gminy. Podczas kadencji 2002-2006 Rada Miejska
i Komisja Sportu podjęły decyzję o wykonaniu projektu obiektu sportowego w tej
lokalizacji. W dalszej części wypowiedzi radny informuje, że w 2005 roku trwająca
budowa autostrady zabiera dużą część starego boiska a w 2006 roku gmina
otrzymała za to odszkodowanie w wysokości 560 tyś zł. W 2006 roku nową
inwestycję szacowano na ok. 7 mln zł. W międzyczasie Polska wstąpiła do Unii
Europejskiej. Przynosi to możliwość pozyskania dużych dotacji na budowę stadionu
ze środków unijnych.
W 2008 roku pojawiła się nowa koncepcja budowy boiska przy Szkole Podstawowej
w Dębieńsku, jednak negatywna opinia mieszkańców Dębieńska spowodowała
konieczność zwołania zebrania mieszkańców. Na nim w kwietniu 2008 roku,
mieszkańcy Dębieńska i członkowie klubu Dąb Dębieńsko stanęli po stronie radnego
Knopika w proteście przeciw planowi zmiany lokalizacji budowy. Wcześniejsza
lokalizacja została obroniona. Na wniosek radnego popartego przez kolegów z klubu
radnych-9 maja 2008 roku zostaje zwołana sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej,
gdzie zapadły decyzje w o finansowaniu tej inwestycji. 5 lutego 2009 roku złożono
wniosek o dofinansowanie unijne w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. Inwestycja
została pierwotnie odrzucona i trafiła na listę rezerwową. Podstawą odrzucenia była
kwestia trawiastej nawierzchni boiska. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Wiesława
Janiszewskiego i W-ce Burmistrza Grzegorza Wolnika, którym udało się dokonać
aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego oraz wniosku o dofinansowanie
zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, boisko otrzymało nawierzchnię
sztuczną, która pozwala znacznie wydłużyć czas użytkowania obiektu.
Do konkursu przetargowego stanęło 17 oferentów. Zwyciężyła oferta niższa o 2 nln zł
od planowanych wydatków na ten cel. Prace budowlane ruszyły na przełomie
kwietnia i maja 2011 roku nadzorowane przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu
Gminy i Miasta. Radny podsumował wydatki na w/w cel. Cała inwestycja kosztowała
2.207.200 zł, wkład własny gminy wyniósł 487.905 zł a dofinansowanie ze środków .
unijnych to kwota 1.719.295 zł. Radny poinformował, że gmina wydała mniej na w/w
inwestycję, niż otrzymała odszkodowania za stare boisko oddane na rzecz państwa
a dodatkowo gminie pozostał teren starego boiska i teren przy szkole w Dębieńsku.

Na koniec radny podziękował kolegom z klubu Dąb Dębieńsko za determinację
i wsparcie. Podziękował również Radzie Miejskiej i Komisji Sportu obecnej kadencji
za przychylność dla w/w inwestycji.
Burmistrz GiM skomentował wypowiedź radnego Knopika, że należałoby
w pierwszej kolejności podziękować osobom, które poświęcały wiele czasu w pracy
i poza nią dla powodzenia tej inwestycji. Nieprawdą jest, że dzięki mieszkańcom
boisko znajduje się w aktualnym miejscu. Dzięki uprzejmości Rady i wysiłku
pracowników urzędu inwestycja jest zakończona. Jest to sukces wszystkich
zaangażowanych.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik przypomniał, że różnica, pomiędzy
wysiłkiem politycznym, tj. podniesieniem ręki do głosowania a wysiłkiem na przebieg
i wykonanie inwestycji, jest znaczna. Podziękował za dobrą wolę polityczną, ale
szczególnie dziękuje wszystkim, którzy brali czynny udział w realizacji projektu.
Wielokrotnie podziękował pracownikom urzędu poszczególnych wydziałów za
poświęcenie, często, wolnego czasu.
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Marek Profaska złożył, na ręce Burmistrza,
podziękowania w imieniu mieszkańców za trud włożony w realizację budowy boiska
w Dębieńsku.
Radny Paluch w związku z informacjami, w prasie i od osób trzecich, pyta czy
informacja dotycząca zmian organizacyjnych w Świetlicach Środowiskowych jest
prawdziwa.
Burmistrz GiM poinformował, że ta informacja jest nieprawdziwa.
Radny Bernard Strzoda prosił o interwencję w firmie Vattenfall w sprawie przerw
w dostawie energii elektrycznej.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że firma prowadzi
inwestycję, która już niebawem zostanie zakończona i przerwy w dostawie energii
zostaną zakończone. W Urzędzie GiM jest dostępny dokument zawierający
informacje o inwestycjach przeprowadzonych na terenie gminy przez firmę Vattenfall.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Roman Cop podziękował za wykonanie mostku
w dzielnicy Czuchów. Odniósł się do tematu bibliotek w gminie. Wyliczył, że w gminie
jest 11 bibliotek publicznych, na które gmina z budżetu dotuje ok. 825 tyś zł.
W poprzednich latach dotacje były większe. Oświadczył, że jest zaniepokojony
spadkiem dotacji. Dowiedział się, że na zakup książek, na wszystkie filie
przeznaczono 3 tyś. zł., co daje w sumie na jedną filię ok. 300 zł. Pan Cop prosi
o informację czy dotychczasowa kwota na zakup książek dla bibliotek publicznych
ulegnie zmianie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska poinformował, że dodatkowe
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 5 grudnia br. o godzinie 16.00
w Sali Rady Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Poinformował również,
że kolejna sesja Rady Miejskiej obędzie się 16 grudnia o godzinie 10.00.
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

