Protokół Nr XVI/11
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 16 grudnia 2011 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XVI 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 G i M, o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na
dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do
Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Krasnoludki” w Żorach przy ul. Osińskiej 80.
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” –
głosowało 18 radnych.
Radny pan Leszek Salamon poprosił o uczczenie 30 rocznicy tragicznych wydarzeń
w Kopalni Wujek minutą ciszy.
Ad. 2
Protokół Nr XV/11 z sesji w dniu 25 listopada 2011 r. został przyjęty 17 głosami „za”
i 1 „wstrzymującym” z uwagami dotyczącymi wypowiedzi radnego pana Bogdana
Knopika.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 25 listopada
do 16 grudnia br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Dodatkowo Burmistrz podziękował wszystkim swoim współpracownikom,
Skarbnikowi panu Zbigniewowi Wojtyło oraz uczestnikom Komisji Rady Miejskiej za
ożywioną dyskusję na temat budżetu gminy na rok 2012. Podziękował za
zrozumienie dla sposobów wychodzenia z trudnej sytuacji finansowej gminy.
Burmistrz oświadczył, że nie ma możliwości realizacji zadań na przyszłość bez
działań oszczędnościowych. Oznajmił, że największym problemem jest to, że
w niektórych obszarach oszczędności dotyczą ludzi, ale przy małych skutkach
społecznych
można
w
pewnym
stopniu
mówić
o sukcesie. Burmistrz G i M zaprosił wszystkich na „święto makówek”, które
rozpocznie się o godzinie 10.00 przy ulicy Kombatantów. Dochód z imprez będzie

przeznaczony na pomoc dzieciom z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny chorym na
nowotwór Tomaszkowi Bernackiemu i Wiktorii Krząkała.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Jan Pala poinformował, że
Komisja sporządziła sprawozdanie z działalności w roku 2011.
Komisja przeprowadziła 7 kontroli jednostek organizacyjnych gminy. Kontrole
zakończono protokołami pokontrolnymi. Całość dokumentacji z działalności
Komisji jest dostępna w Biurze Rady Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2) Komisja
Działalności
Gospodarczej,
Promocji
i
Rozwoju
–
Przewodnicząca radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła
swoje posiedzenie w dniu 12 grudnia br. Omówiono materiały na sesję,
omówiono ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2012 roku.
Poinformowała, że 13 grudnia br. odbyło się 7 Regionalne Spotkanie Liderów
Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Omówiono przygotowania do „święta
makówek” oraz koncertów charytatywnych. Przewodnicząca Komisji zaprosiła
wszystkich do uczestniczenia w/w imprezach i podziękowała wszystkim
zaangażowanym w ich organizację.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 13 grudnia
2011 r.
Dyrektor OPS pani Celina Cymorek omówiła projekty uchwał nr 9 i10 w sprawie:
1. ustalenia
zasad
ponoszenia
odpłatności
za
pobyt
w mieszkaniach chronionych,
2. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
Specjalista ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom pan Kazimierz Żyła omówił
projekty uchwał nr 11 i 12 w sprawie:
1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok,
2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok,
Z-ca Dyrektor OPS pani Barbara Gorzawska-Leszczyńska przedstawiła
budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2012.
Pan Kazimierz Żyła przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący radny Arkadiusz
Adamczyk przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji w dniu 8 listopada
oraz 23 listopada br.
Obrady w dniu 8 listopada głównie dotyczyły racjonalizacji wydatków
w obszarze oświaty. Posiedzenie zakończyło się podjęciem 4 wniosków:
1. Komisja zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji o oszczędnościach
wynikających z ewentualnego utworzenia na terenie Dzielnicy Czerwionka
1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum.
2. Komisja zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy przeniesienia filii
bibliotek do obiektów szkolnych w gminie.

3. Komisja zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy możliwości
umożliwienia dzieciom z sołectwa Książenice kontynuacji nauki w Gimnazjum
Nr 2 w Leszczynach.
4. Komisja zwróciła się z wnioskiem o przygotowanie materiałów, o możliwości
przejęcia świetlic szkolnych przez MOK i przeprowadzenie analizy finansowej
w tym zakresie.
Na posiedzeniu Komisji OKiS w dniu 23 listopada br. podjęto następujące wnioski:
1. Komisja zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza GiM o przygotowanie
stosownego projektu uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących
utworzenia 1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum na terenie dzielnicy
Czerwionka.
2. Komisja zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza, o przeprowadzenie działań,
aby Gimnazjum nr 2 stało się alternatywą kontynuacji nauki dla młodzieży
z Książenic.
3. Komisja zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza o ujęcie w projekcie budżetu
na rok 2012 kwoty 500 tyś złotych na przeprowadzenie niezbędnego remontu
budynku szkoły w ZS1 w Leszczynach, aby dzieci miały możliwość nauki
w obiektach typowo oświatowych.
Na posiedzeniu Komisji w dniu 14 grudnia br. Komisja z satysfakcją odebrała
informację, że w budżecie na rok 2012 znalazła się kwota 300 tyś złotych na remont
budynku „starej szkoły” przy ZS1 w Leszczynach.
Komisja podjęła wnioski do Burmistrza GiM:
1. o przedstawienie na sesji w dniu 16 grudnia br. informacji o koncepcji
remontu budynku szkoły przy ZS1.
2. o zaproszenie na następne posiedzenie Komisji OKiS w styczniu 2012 roku
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów. Posiedzenie będzie dotyczyło
m. in. omówienia remontu budynku szkoły przy ZS1 oraz budowy Centrum
Edukacyjno-Kulturalnego – Hala w Czerwionce-Leszczynach.
3. o pilne uregulowanie kwestii gospodarowania na terenie nowo powstałych
obiektów sportowych, tj. boiska w dzielnicy Dębieńsko i Orlika w dzielnicy
Leszczyny Osiedle (zatrudnienie osób, które będą pełnić rolę gospodarzy
na w/w obiektach w ramach przesunięć etatów pomiędzy jednostkami
gminy).
4. o przeanalizowanie możliwości wykonania oświetlenia obiektów sportowych
w Leszczynach, Czerwionce i Dębieńsku a w związku z tym
przeanalizowanie kwestii wykorzystania oświetlenia hybrydowego na w/w
obiektach.
5. o udzielenie informacji w kwestii poziomu czytelnictwa w dzielnicach
i sołectwach gminy w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz informacji,
w jaki sposób Biblioteka Publiczna i jej filie spełniają rolę kulturową.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia
kwoty dotacji udzielonej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Krasnoludki”
w Żorach przy ulicy Osińskiej 80.
Burmistrz gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pan Wiesław Janiszewski
poinformował, że to m.in. na jego wniosek powrócono do sprawy remontu szkoły
przy ZS1 w Leszczynach. Z oględzin wynikało, że wyburzenie budynku szkoły
będzie kosztować 500 tyś zł, w tym momencie podjęto decyzję o ponownym

przeglądzie obiektu i okazało się, że szkoła nie jest w stanie do wyburzenia. Całe
zadanie będzie kosztowało ok. 1,5 mln zł. W projekcie budżetu na 2012 rok znalazło
się 300 tyś zł. Trudno powiedzieć, co zostanie zrobione w roku 2012. Możliwe, że
zostanie wykonane całe zadanie, ale jeśli nie to na pewno w roku 2013. Burmistrz
zapewnił, że dzieci będą uczyć się w wyremontowanej szkole od września 2013
roku.
Burmistrz GiM poinformował, że budżet na 2012 rok to budżet realny, potrzeb
w obszarze możliwości. W marcu 2011 Burmistrz zdecydował, że w pierwszej
kolejności doprowadzi, przy pomocy współpracowników, do ograniczenia deficytu.
Środki w w/w kwocie w roku 2012 znalazły się na potrzeby rozpoczęcia budowy.
Problemem, który musi rozwiązać Burmistrz, to rozmowy z księdzem proboszczem,
aby dzieci mogły nadal uczyć się w salkach katechetycznych.
Burmistrz zdaje sobie sprawę, że obiecał, iż dzieci będą uczęszczać do
wyremontowanej szkoły już we wrześniu 2011. Burmistrz poinformował, że spotkał
się z rodzicami i Dyrekcją ZS1 i opisał sprawę remontu jak na sesji.
Zadania zapisane w WPI będą realizowane w ramach możliwości budżetu.
W związku z obiektami sportowymi, Burmistrz stwierdził, że oświetlenie na
obiektach będzie spełniać wszystkie wymogi, gmina nie będzie wykonywała
prowizorycznego oświetlenia.
Przewodniczący Zarządu dzielnicy Czerwionka Karolinka pan Jan Tokarz
w nawiązaniu do sprawozdania z Komisji OKiS zapytał czy wniosek likwidacji SP
w dzielnicy Czerwionka Karolinka będzie realizowany. Stwierdził, że nie wyobraża
sobie, aby nie zostały przeprowadzone konsultacje w tej sprawie.
Burmistrz GiM jeśli będzie podejmował taką decyzję, to w pierwszej kolejności
dowiedzą się o tym radni, osoby przewodniczących oraz społeczność szkolna.
Trzeba odpowiednio wcześniej podjąć działania. Nie skończono tematu w związku
z oszczędzaniem. Burmistrz oświadczył, że kadencja kończy się w roku 2014 i chce
gminę pozostawić w dobrej kondycji finansowej. Trzeba myśleć o tym, co zrobić,
aby racjonalizować wydatki. Problem poruszony przez Przewodniczącego dzielnicy
Karolinka jest problemem społecznym i nie będzie się go rozwiązywać jedynie
w gabinetach. Poinformował, że będzie się spotykał z nauczycielami, rodzicami
Radny Arkadiusz Adamczyk chciał wyjaśnić, że w jego wypowiedzi dotyczącej
oświetlenia obiektów sportowych, chodziło mu o zamontowanie kilku lamp w celu
zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, aby nie dochodziło do aktów wandalizmu.
Poinformował, że w Leszczynach i Czerwionce do takich aktów już doszło.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że zrozumiał to w kwestii wykorzystania tych obiektów
w porach wieczornych.
5)

Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Przewodniczący radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 12 grudnia 2011 r. Zapoznano się z projektami uchwał
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. W trakcie omawiania
tematu dot. zakresu realizacji zadań przy drogach powiatowych ustalono, że

gmina powinna objąć współfinansowaniem tylko zadania chodnikowe tak jak
odbywało się to do tej pory. Wskazano zadania bez określania ich kolejności,
która zależeć będzie od posiadanych dokumentacji, potrzeb itp.
Typowane zadania to:
1) chodnik w Leszczynach od skrzyżowania z ul. Dworcową w kierunku
wiaduktu,
2) chodnik przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach,
3) zakończenie budowy chodnika w Książenicach przy ul. Ks. Pojdy,
4) chodnik przy ul. Wiejskiej w Palowicach,
5) chodnik przy ul. Szewczyka w Czuchowie,
6) chodnik przy ul. Palowickiej w Bełku.
7) chodnik przy ulicy Prostej w Dębieńsku
Zapoznano się z informacją nt. przygotowań ZDiSK do akcji zima.
6)

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed posiedzenie Komisji odbyło się 13
grudnia 2011 r. Komisja zgłaszała zapytania do projekt Uchwały Budżetowej
na 2012 rok.
Zwrócono się z o ponowienie na stronie internetowej Urzędu informacji,
o reagowaniu i zgłaszaniu przypadków wandalizmu i dewastacji urządzeń
i sprzętu na terenie placów zabaw.
Zwrócono się również o rozeznanie sytuacji i w razie potrzeby ewentualne
ustawienie znaku zakazu przed bankiem na ul. Furgoła.

7) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko
Posiedzenie Komisji odbyło się 12 grudnia 2011 r.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał branżowych, które zaopiniowano
pozytywnie.
Omówiono sprawy związane z gospodarką odpadami na terenie gminy
w aspekcie wejścia w życie nowej ustawy tzw. „śmieciowej”. Ustalono, że na
przełomie stycznia/lutego 2012 r. odbędzie się w tym temacie wspólne
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska z Komisją Gospodarki Komunalnej.
Uzyskano również informację na temat dzikich wysypisk. Dzikie wysypiska,
które pojawiały się w określanych miejscach zostały zlikwidowane, obecnie nie
ma dzikich wysypisk, są porzucone śmieci najczęściej przy drogach, które
w miarę możliwości zostają usuwane.
Komisja zwracała uwagę o jak najszybsze opracowanie regulaminu dotacji do
przydomowych oczyszczalni.
Komisja otrzymała również informację o oddziaływaniu na środowisko Koksowni
Dębieńsko.
8)

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward
Kucharczyk poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu
5 grudnia br.
Omówiono projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Przeprowadzono
dyskusję, radni zadawali pytania, na które odpowiadał Skarbnik GiM oraz
Burmistrz. Zgłaszano wnioski do budżetu na 2012 rok.

W dniu 14 grudnia br. Komisja na posiedzeniu omówiła projekty uchwał
finansowych na sesję oraz omówiono sprawy bieżące.
Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie;
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2011,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
3) uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych,
4) Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
6) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2012,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
W sprawach bieżących omówiono kwestię utrzymania nowych obiektów
sportowych w Dębieńsku i w Leszczynach, koncepcję przebudowy chodników
i parkingów w dzielnicy Leszczyny.
9)

Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość –
Przewodniczący radny Leszek Salamon poinformował, że spotkanie Klubu
odbyło się 13 grudnia br. W posiedzeniu Klubu brali udział Skarbnik GiM,
Sekretarz GiM oraz Z-ca Burmistrza GiM pan Andrzej Raudner. Omówiono
projekty uchwał na sesję RM. Skarbnik GiM przedstawił projekt Uchwały
Budżetowej na 2012. Komendant Straży Miejskiej przedstawił zakres działań
straży w 5-osobowym składzie.
Przewodniczący Klubu poinformował, że cieszy go decyzja o remoncie ZS1.

10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny
Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Klubu było poświęcone głównie
omówieniu projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się
5 grudnia br. Tematem obrad było omówienie projektu Uchwały Budżetowej na
2012 rok. Do konstrukcji uchwały budżetowej członkowie Klubu nie mieli
zastrzeżeń. Według członków dochody gminy zostały bardzo ostrożnie przyjęte
do budżetu. Radni uważają, że będą one większe w 2012 roku.
Przewodniczący klubu zwrócił uwagę, że większość inwestycji w gminie została
skupiona w dzielnicach. Sołectwa zostały pominięte. W razie możliwości
finansowych prosi, aby zwrócić uwagę na inwestycje w sołectwach, aby wrócić
do inwestycji zawartych w WPI, a które nie znalazły się w WPF i były
realizowane w latach 2012 i następnych latach. Według członków Klubu
ważnym aspektem, który przyspieszyłby inwestycje w gminie jest temat
związany z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta.
Wpłynęło ok. 400 wniosków, które zostały przyjęte do planu. Część
mieszkańców jest już gotowa do rozpoczęcia inwestycji związanych

z budownictwem mieszkalnym. Biorąc pod uwagę, że, np. 20% tych inwestycji
doczekałoby się nowych planów realizacji inwestycji, to biorąc pod uwagę, że
jedna inwestycja to koszt ok. 300-400 tyś zł, w sumie można by rozpocząć
inwestycje w gminie za kwotę 30-40 mln złotych bez angażowania środków
własnych gminy. Stąd propozycja, aby jak najszybciej zaplanować środki na
otwieranie nowych planów zagospodarowania.
Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pismo, które wpłynęło do Biura Rady w sprawie:
1) pismo Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady
Miejskiej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej
na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające
do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Krasnoludki” w Żorach przy
ul. Osińskiej 80,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok
2012 (treść opinii została przedstawiona w punkcie dot. podjęcia uchwały
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2012).
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 20 głosach „za”.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/165/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2011 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/166/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
20 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na rok 2012, uwag nie zgłoszono.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pan Wiesław Janiszewski
poinformował, że twórcą budżetu na rok 2012 jest Skarbnik GiM pan Zbigniew
Wojtyło. Burmistrz GiM uważa, że działania w gminie są przede wszystkim zasługą

dyscypliny, która przede wszystkim musi towarzyszyć urzędnikom. Dyscyplina
wymusza porządek i podejmowanie ważnych decyzji. Te decyzje mieszczą się
w WPF. Na sesji będzie procedowane to, co będzie realizowane w 2012 roku.
Burmistrz poprosił o zrozumienie, jeżeli będzie gorzej niż zapowiada. Wszystko ma
swoje granice. Osiągnięto znaczne oszczędności w gminie. Trzeba podejmować
racjonalne decyzje w sprawie wydatków. Większość zadań w WPI musi być wsparta
środkami zewnętrznymi, więc trzeba oszczędzać, aby posiadać wkład własny.
Poprosił RM o przyjęcie budżetu na 2012 rok. Cieszyłby się gdyby był przyjęty
jednogłośnie, ale każde głosowanie przyjmie z szacunkiem.
Skarbnik Gminy i Miasta pan Zbigniew Wojtyło poinformował, że jeżeli projekt
uchwały budżetowej zostanie przyjęty, to plan dochodu gminy będzie wynosił
103.324.314,78 zł zaś plan wydatków 105.105.023,35 zł. Deficyt budżetu
w wysokości 1.780.708,57 zł.
Skarbnik GiM poinformował, że jeszcze w roku 2009 deficyt gminy wynosił 12 mln
złotych. Podziękował Radzie za podjęte działania, gdyż prawdopodobnie budżet
2011 roku zakończy się nadwyżką operacyjną i planowany budżet na 2012 rok
również taką nadwyżką się zakończy. Podziękował wszystkim za trud
w podejmowaniu trudnych decyzji. Stwierdził, że zrobiono wiele, ale trzeba zrobić
jeszcze więcej, ponieważ czeka gminę rok 2014 a ona nadal boryka się z dużym
zadłużeniem.
Przewodniczący Rady Miejskiej przeczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej na rok 2012.
Radny Stanisław Breza skierował zapytanie do Skarbnika GiM czy pod względem
formalno-prawnym jest wszystko porządku, w odniesieniu do uchwały budżetowej,
gdyż różni się ona od projektu, który był przedstawiony RIO.
Skarbnik GiM poinformował, że wszystko jest zgodne z prawem.
Uchwała Nr XVI/167/11 w sprawie, Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2012 została przyjęta 17 głosami „za” i 3
„wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.
Burmistrz GiM podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2012. Podziękował
Skarbnikowi GiM oraz wszystkim pracownikom, którzy brali udział w jego tworzeniu.
Zrobi wszystko, aby zadowolić tych, którzy przy głosowaniu skorzystali z prawa
wstrzymania się od głosowania. Dziękuje wszystkim radnym za krytykę, ale i za
zrozumienie.
4) Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/168/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 17 głosami „za”
i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.
5) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XVI/169/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, została przyjęta 17 głosami „za”
i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/170/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
została
przyjęta
17
głosami
„za”
i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 20 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2012 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/171/11 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2012 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji
komunalnych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/172/11 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji
komunalnych, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/173/11 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20
radnych.
10)Do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, uwag
nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/174/11 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
11)Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/175/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, została przyjęta
19 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” – głosowało 20 radnych.

12)Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/176/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2012 rok, została przyjęta 19 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” –
głosowało 20 radnych.
13)Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, uwag nie zgłoszono.
Radny Edward Kucharczyk zapytał o umiejscowienie działki czy umowa nie
koliduje z przyszłą sprzedażą zwałowisk.
Pełnomocnik ds. PRiG pan Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że umowa nie koliduje
z przyszłymi inwestycjami w gminie.
Uchwała Nr XVI/177/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 20 radnych.
14) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Żory dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola
Niepublicznego „Wesołe Krasnoludki” w Żorach przy ul. Osińskiej 80, uwag nie
zgłoszono.
Uchwała Nr XVI/178/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Żory dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola
Niepublicznego „Wesołe Krasnoludki” w Żorach przy ul. Osińskiej 80, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 20 radnych.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali i informację o działalności Straży Miejskiej za
okres od 19.11.2011 r. do 09.12.2011 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad.8 i 9
Radny Marek Paluch zgłosił zapytanie do Burmistrza GiM w sprawie planów, co do
terenu zbiornika Tama w Czerwionce-Leszczynach.
Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia pani Cecylia Grzybek poinformowała, że
Kompania Węglowa, aby uzyskać zgodę na rozbiórkę, najpierw musi otrzymać
pozwolenie wodno-prawne, przed tym musi otrzymać decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach ze względu na to, że przebudowa będzie dotyczyła zmiany koryta
Bierawki jak również budowy nowego koryta od okularu gdzieś od połowy starego
zbiornika. Koryto Bierawki będzie przedłużone do miejsca, gdzie jest w tej chwili
zapora. Takie są zamierzenia. Na dzień dzisiejszy Burmistrz GiM wydał decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, która nakazuje Kompani Węglowej wykonanie
raportu oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ raport dotyczy terenów
lęgowych, raport musi być dosyć obszerny i szczegółowy, prawdopodobnie analiza

będzie trwała przez najbliższy rok. Zakres tego raportu uzgodnił RDOŚ. Po
uzyskaniu raportu wydaje się decyzję po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
Kompania Węglowa będzie mogła przystąpić do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i uzyskania pozwolenia na budowę, czyli rozbiórki tamy. Według Naczelnik
cała procedura będzie trwała, co najmniej, 2 lata.
Radny Marek Paluch poprosił, aby zarządy dzielnicy Czerwionka Centrum
i Czerwionka Karolinka były na bieżąco informowane o w/w działaniach.
Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia poinformowała, że będzie wywieszone
obwieszczenie o inwestycji w urzędzie na tablicy ogłoszeń i na BIP oraz na terenie
planowanej inwestycji. Uwagi można zgłosić w terminie 21 dni od ogłoszenia
obwieszczenia.
Radny Henryk Dyrbuś poprosił o interwencję w sprawie wierzby, której stan stwarza
niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Drzewo rośnie na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej
i Mikołowskiej w Przegędzy. Po wielokrotnych interwencjach Sołtys nie uzyskał odpowiedzi.
Przewodniczący Zarządu dzielnicy Czerwionka Karolinka pan Jan Tokarz
podziękował Burmistrzowi GiM oraz jego Pełnomocnikowi ds. PRiG za decyzje, które
pomogły rozpocząć inwestycję wykonania nowego chodnika przy ulicy Furgała.
Przewodniczący przedstawił w imieniu mieszkańców obawy, w związku
z wywożeniem odpadów organicznych (gałęzi, liści, itp.) na tył parku przy ulicy
Furgała. Uważa, że te działania nie są dobrą wizytówką parku. Mieszkańcy zgłaszają
swoje obawy przed gromadzeniem się na tym terenie myszy i szczurów. Prosi
o interwencję w tej sprawie.
Przewodniczący RM złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
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
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