Protokół Nr XXI/12
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 kwietnia 2012 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XXI 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 17 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił, na wniosek Burmistrza G i M, o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” –
głosowało 17 radnych.
2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu
przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań
na drogach wojewódzkich,
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 16 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym”– głosowało 17 radnych.
3. przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Budowa chodników i
przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk”.
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie”–
głosowało 17 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił na wniosek Burmistrza o wprowadzenie
autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012
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Przewodniczący Rady poprosił o dokonanie zmiany kolejności podjęcia projektów
uchwał dot. zmian obwodów szkół, w kolejności:
- dotycząca zmiany uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5
w Czerwionce-Leszczynach, ul. Gliwicka 2,
- dotycząca zmiany uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2
w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ogrodowa 6.
Ad. 2
Protokół Nr XX/12 z sesji w dniu 30 marca 2012 r. został przyjęty „jednogłośnie” –
głosowało 17 radnych.
Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z realizacji
uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie od 30 marca
do 26 kwietnia br. przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)
Radny Marek Paluch zapytał czy w związku ze spotkaniem z Marszałkiem
Województwa Śląskiego, czy został poruszony temat remontu nawierzchni ulicy 3
Maja na wysokości basenu krytego w Dzielnicy Czerwionka, ponieważ temat ten jest
poruszany Na spotkaniach z mieszkańcami. Drugie pytanie dotyczyło osiedla
familoków, gdyż gmina jest na liście rezerwowej, jeżeli chodzi o rewitalizację.
Poinformował, że alokacja jest wyczerpana, więc czy jest możliwość na jakiekolwiek
dodatkowe środki na rewitalizację familoków i kiedy ewentualnie można by się
spodziewać decyzji Marszałka w tej sprawie.
Burmistrz GiM odpowiedział, że jak wcześniej powiedział, nasza gmina jest na liście
rezerwowych. To, że alokacja jest wyczerpana, nie znaczy, że w tym obszarze nie ma
pieniędzy. Ze spotkania w sposób jednoznaczny wynikało, że mamy prawo liczyć na
to, że to zadanie będzie realizowane. Uważa, że Marszałek Woj. Śl. ma na uwadze
jeden bardzo ważny argument, który wynika z postępowania konkursowego, gdzie
dwóch specjalistów oceniających dało naszej gminie dwie krańcowo różne oceny, od
najwyższej do najniższej. Gmina złożyła odwołanie, które zostało uwzględnione, co
się bardzo rzadko zdarza. Pan Pełnomocnik ds. PRiG pilotuje całą sytuację, jest na
bieżąco w kontakcie z Marszałkiem.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to Burmistrz wyjaśnił, że wymienił drogi nr 925 i 924
i pod pojęciem drogi nr 924 rozumie również dokończenie odcinka drogi
w Czerwionce. Przypomniał o remoncie drogi w Czuchowie, czego konsekwencją
powinna być ulica 3 Maja na odcinku od ronda do kopalni. W latach 2013/2014 czeka
nas rozwiązania problemu skrzyżowania przy zjeździe na targowisko w Czerwionce.
Odbędzie się duża dyskusja o pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel.
Ad. 4
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna - członek Komisji radny Antonii Procek poinformował,
że Komisja odbyła swoje posiedzenie 24 kwietnia 2012 roku
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji omówiono sprawy bieżące oraz
przeprowadzono kontrolę w Sołectwie Stanowice. Aktualnie Komisja jest w trakcie
pisania protokółu pokontrolnego.
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2) Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju – Przewodnicząca
radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu
23 kwietnia 2012 r.
Na posiedzeniu Komisji omówiono materiały na sesję.
Dyrektor MOSiR pan Alojzy Klasik omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy.
Sekretarz Gminy i Miasta omówił projekty uchwał w sprawie:
1. ustalenia brzmienia nazw ulic i placów w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny,
2. dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ogrodowa 6,
3. dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego
Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Gliwicka 2.
Komisja na swoim posiedzeniu nie podjęła żadnych wniosków.
W sprawach bieżących poinformowano, że Sołectwo Bełk chce wyjść z kolejną
inicjatywą lokalną i podjąć działania zmierzające do wybudowania studni głębinowej
na terenie boiska w Bełku w celu dbania o jego murawę.
W sprawach bieżących omawiano, w związku z jubileuszem 50-lecia nadania praw
miejskich, prezentację Sołectw Bełku i Stanowic. Podziękowano wszystkim
uczestniczącym.
Omówiono również kampanię promocyjną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Poinformowano Komisję o Konkursie pod nazwą „Grunt na medal” organizowanym
przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Marszałków
Województw.
Radny Marek Paluch poinformował Komisję, że 10 maja, w ramach projektu promocji
turystycznej, Czerwionkę odwiedzi 50 przewodników turystycznych z terenu Śląska,
którzy zwiedzą osiedle familoków oraz Izbę Tradycji, co może być dobrą bezpłatną
formą promocji gminy.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – Przewodniczący radny
Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 24
kwietnia 2012 r.
Z-ca Dyrektora OPS pani Barbara Gorzawska-Leszczyńska przedstawiła ocenę
zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Czerwionka-Leszczyny.
Komisja po analizie oceny zasobów „jednogłośnie” poparła wnioski OPS-u,
zawarte w dokumencie, dotyczące potrzeb w zakresie pomocy społecznej i wnosi
o stopniową ich realizację w ramach możliwości.
Komisja „jednogłośnie” podjęła wniosek o przedstawienie projektu uchwał, który
ujmowałby w nazwach ulic i placów imiona, nazwiska, tytuły, itp., dla potrzeb Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz dla zachowania pamięci tych osób.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący Rady radny Marek
Profaska przeczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji w zastępstwie
Przewodniczącego
Komisji
radnego
Arkadiusza
Adamczyka
i poinformował, że Komisja odbyła soje posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2012
roku.
Komisja podjęła „jednogłośnie” następujące wnioski:
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zwróciła się z wnioskiem, aby poprzez odpowiednie jednostki gminne nawiązać
kontakt z innymi gminami w celu lepszego wyznaczenia tras rowerowych,
- mimo pozytywnego, w stosunku do innych gmin, wskaźnika przyjęcia dzieci do
przedszkoli w naszej gminie, Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem
przygotowanie propozycji rozwiązań, mających na celu zmniejszenie liczby
dzieci nieprzyjętych do przedszkoli, w formie dodatkowych oddziałów
w przedszkolach mających warunki lokalowe, tj. Przedszkole nr 6, Przedszkole
nr 11 bądź utworzenie oddziałów popołudniowych w Przedszkolach: P1, P3,
P6, P10, P11.
Komisja „jednogłośnie” przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań Rocznego Programu
Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.
Ponadto Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,
- zmiany Uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 marca1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum
Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2,
- zmiany Uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum
Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach ul. Ogrodowa 6.
-

Komisja
Gospodarki
Komunalnej
i
Ładu
Przestrzennego
–
Przewodniczący radny Grzegorz Płonka poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 23 kwietnia 2012 r. Zapoznano się z projektami uchwał na
sesję.
W sprawach bieżących zgłaszano następujące sprawy:
- remontów dróg,
- poprawa oznakowania dróg m.in. w Palowicach ul. Woszczycka, w Czuchowie
ul. Waryńskiego,
- poprawa widoczności przy wyjeździe z ul. Klimka w Książenicach,
- kontynuacja utwardzania ulicy Polnej,
- zabezpieczenie ciągów pieszych przed wjazdem samochodów w Czuchowie
i Leszczynach.
5)

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Artur Szwed poinformował, że posiedzenie Komisji
odbyło się 24 kwietnia 2012 r.
Komisja zajęła się sprawą braku bezpiecznego dojścia osób z wózkami i osób
niepełnosprawnych na wózkach do pawilonów mieszczących się w Leszczynach przy
ul. Ks. Pojdy (Biedronka i inne). W posiedzeniu udział wziął przedstawiciel
właściciela terenu tj. firmy Komart.
Stanowisko firmy Komart w tej sprawie jest takie, że inwestycja została wykonana
zgodnie z projektem i nie ma obowiązku wykonania zjazdu dla osób
niepełnosprawnych i osób z wózkami, ale firma jest otwarta na współpracę.
Z uwagi na to, że wykonanie takiego zjazdu to jest nowe zadanie inwestycyjne, na
które trzeba opracować projekt, uzyskać stosowne uzgodnienia oraz pozwolenie na
budowę, koszt takiego zadanie to ok. 15-20 tys zł., mogą udostępnić teren w formie
6)
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np. użyczenia i włączyć się w koszt inwestycji, jednak w całości nie są w stanie tego
zrealizować.
Komisja postanowiła zwołać spotkanie w terenie z udziałem Dyrektora ZDP,
Dyrektora ZDiSK, przedstawiciela Firmy Komart, przedstawiciela Wydziału Inwestycji
Urzędu, po którym podjęta zostanie decyzja o dalszym kierunku postępowania w tym
temacie.
Do treści projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji uwag nie zgłoszono.
Komisja podjęła następujące wnioski:
- ustawić znak „zakaz zatrzymywania” po prawej stronie ul. Rostka (od ul. 3 Maja),
- zwrócono się do ZDiSK o ponowienie interwencji w sprawie dwóch łączników do
przejścia dla pieszych w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa (od Rest. Rogowa do
szkoły).
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami – Przewodniczący radny Ryszard Jonderko
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 23 kwietnia 2012 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z sprawozdaniem z działalności Rejonowego
Związku Spółek Wodnych, które przedstawił Kierownik Andrzej Pielorz.
Otrzymano również informację o planach Spółki na 2012 r.
Komisje zapoznała się z projektami uchwał branżowych, które zaopiniowano
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby
Rolniczej Powiatu Rybnickiego przedstawili informacje na temat szkolenia dla
rolników organizowanego przez Izby Rolnicze.
W sprawach bieżących podjęto wniosek o wstrzymanie procedury związane ze
sprzedażą działek w Leszczynach (obok zameczku i przy ul. Czereśniowej), do
czasu wyjaśnienia i ponownego rozpatrzenia.
7)

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Edward Kucharczyk
poinformował, że Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2012 r.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał finansowych tj.:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2012,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie.
Projekty uchwał w sprawie:
1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu
przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na
drogach wojewódzkich,
2. przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Budowa chodników
i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk”,
nie zostały zaopiniowane pozytywnie, gdyż Komisja zwróciła się z wnioskiem
o wyjaśnienie i informację w sprawie dokładnego przeznaczenia środków i zakresu
inwestycji. Komisja wnosi, aby wyjaśnienia były udzielone przed głosowaniem nad
w/w projektami uchwał.
Komisja omówiła również tematy inwestycji drogowych w sołectwach i dzielnicach.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
8)
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9) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość – członek
Klubu Józef Szczekała poinformował, że spotkanie Klubu odbyło się 24 kwietnia
2012 r. W posiedzeniu Klubu brali udział Z-ca Burmistrza GiM, Skarbnik GiM,
Sekretarz GiM. Omówiono projekty uchwał na sesję.
Klub Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość zwrócił się z wnioskiem
o uporządkowanie nazw ulic i placów w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny,
w taki sposób, aby nazwy ulic i placów były pełne, tj. wraz z imionami, nazwiskami,
funkcjami, tytułami osób, dla uczczenia historycznej pamięci lokalnych patriotów.
10 kwietnia br. członkowie Klubu wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji
Ojczyzny i katastrofy smoleńskiej w Kościele p.w. św. Józefa w Czerwionce. Złożono
kwiaty pod tablicą upamiętniającym mord Katyński i tragedię smoleńską.
23 kwietnia członkowie Klubu wzięli udział w otwarciu i poświęceniu biura
poselskiego Pis, pani poseł PiS Izabeli Kloc.
10) Klub Radnych Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat – Przewodniczący radny
Marek Paluch poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 25 kwietnia br.
Uzyskano informacje o wynikach naborów dzieci do przedszkoli na rok szkolny
2012/2013. Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poinformował, jakie działania zostały
podjęte. Ustalono, że Klub wystąpi z wnioskiem o udzielenie informacji o działaniach,
jakie zostaną podjęte w celu ograniczenia liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkoli
na rok szkolny 2012/2013, w trybie możliwie jak najszybszym, w celu
poinformowania rodziców w/w dzieci.
Omówiono materiały na sesję RM. Wątpliwości członków Klubu wzbudził projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach wojewódzkich, ponieważ kwota prawie 0,5 mln zł
przeznaczona na zadanie, które nie jest zadaniem własnym gminy jest wysoka.
Jednakże członkowie Klubu biorą również odpowiedzialność, jeżeli działania zostały
wcześniej rozpoczęte powinno się je doprowadzić do końca. Zwrócono się z prośbą,
skoro wydajemy gminne pieniądze na zadania obce, aby zrobić wszystko, by jak
najwięcej tych pieniędzy trafiło do przedszkoli, aby nie znaleźć się w takiej sytuacji,
że taka sama ilość dzieci nie znajdzie miejsca w przedszkolu, jak w zeszłym roku.
Burmistrz GiM stwierdził, że nie rozumie braku zrozumienia tematu, ponieważ to
Rada Miejska upoważniła Burmistrza do tego, żeby realizować budżet. Przypomniał,
że w budżecie na to konkretne zadanie są środki finansowe. Na przestrzeni 5 lat
może wymienić kilkanaście inwestycji, które były wspomagane. Inwestycje nie nasze,
ale realizowane na terenie naszej gminy, więc nasze. Inwestycje drogowe
realizowane są przez gminę „złotówka za złotówkę”. Poinformował, że wiadome jest,
że gmina będzie musiała zrealizować inwestycję ulicy Szewczyka. Według
Burmistrza stan prawny tej drogi nie jest w pełni jeszcze uregulowany. W budżecie
nie ma środków finansowych, ale skoro to zadanie toczy się od paru lat, to trzeba je
zrealizować. Chociaż przeciwny jest realizacji takich zadań, które nie mają do końca
uregulowanego stanu prawnego a są realizowane, a drogi, które mają uregulowany
czekają na swoją kolej. Gmina oczekuje na pełne informacje.
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Od 4 lat, kiedy powstał kościół w Bełku, z racji tego, że kościół znajduje się przy
głównej drodze, jest również przejście z kościoła do cmentarza. W trybie pilnym
przedstawiono gminie porozumienie, w którym zgodzono się na wszystkie kwestie,
które dotyczą realizacji tego zadania. W porównaniu z budżetem jest to kwota
większa o 17 500 zł. Ze względu na to, że jest to zadanie przetargowe, być może na
tym zadaniu da się zaoszczędzić i być może zostanie zrobiony odcinek drogi nr 924
w Czerwionce, ale to również Marszałek Województwa będzie decydował, gdzie te
pieniądze ulokować. Zwrócił się do Rady czy podtrzymuje nałożony na Burmistrza
obowiązek realizacji uchwał i ściągania środków zewnętrznych na zadania, które nie
do końca są gminnymi zadaniami, ale są na terenie naszej gminy, czy nie? Jeżeli
Rada poprzez głosowanie zwolni Burmistrza z tego obowiązku, to Burmistrz Nie
będzie się starał o te środki. Po drodze jednak wymieni, co zostało zrobione, ile
środków pozyskano i ile środków trzeba było wyłożyć ze środków gminy.
Jeżeli chodzi o przedszkola Burmistrz stwierdził, że podziela troskę. Chciałby, aby
każdy rodzic z gminy mógł zrealizować potrzebę wysłania dziecka do przedszkola,
ale nigdy nie zdarzyło się tak, że wszystkie dzieci dostały się do przedszkola.
Poprosił o cierpliwość i sądzi, że na Komisji branżowej padły propozycje. Będzie
analizowana jeszcze jedna rzecz, tj. są zapisane dzieci do przedszkola i prawie
jednocześnie toczą się procedury związane z opinia poradni psychologicznopedagogicznej czy dziecko może iść do szkoły. W tym przypadku może się zwolnić
parę miejsc. W gminie jest 388 6-latków. Gdyby w ubiegłym roku nie było wyborów
parlamentarnych, to uważa, że te 388 dzieci poszłoby do szkoły, w związku z tym
o tyle zwolniłoby się miejsc dla 4 i 3-latków. Nie zgadza się z tym, żeby bez
wytłumaczenia zrzucić na samorząd odpowiedzialność, że dla wszystkich dzieci nie
ma miejsc w przedszkolach. Uważa, że na przestrzeni maja uda się tą kwestię
rozstrzygnąć. To ile 6-latków pójdzie do szkoły zostanie rozwiązane 1 września 2012
roku.
Radny Marek Paluch wyjaśnił, że nie kwestionuje zasadności zadania. Prośba jest
taka, aby zrobić wszystko, by znalazły się pieniądze na uruchomienie dodatkowych
oddziałów.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka Jan Tokarz
poinformował, że stan prawny ulicy Szewczyka w Czuchowie jest rozwiązany do
końca. Koszt przebudowy drogi zostaje pokryty w całości przez Powiat. Udział gminy
ma polegać tylko na pokryciu kosztów wymiany oświetlenia.
W sprawie przedszkoli, stwierdził, że nie usłyszał propozycji rozwiązania problemu
w Przedszkolu nr 10. W Przedszkolu nr 10 nie zostało przyjętych 16 4-latków
a, z tego, co Przewodniczący usłyszał, do innych przedszkoli są przyjmowani
3-latkowie.
W dalszej części obrad poinformowano Przewodniczącego Tokarza, że była
przedstawiona propozycja w odniesieniu do Przedszkola nr 10.
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Burmistrz GiM wyjaśnił, że gmina ma obowiązek przyjęcia do przedszkoli 5 i 6latków. Wszystkie działania robione dla 3 i 4-latków, to są dodatkowe miejsca, które
gmina uruchamia.
Radny Bogdan Knopik poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Z-ca Burmistrza przedstawił propozycje rozwiązań. Również stwierdził, że
liczba nieprzyjętych dzieci jest za wysoka. Jego propozycje to: uruchomienie
oddziałów popołudniowych, zadeklarowali w przypadku znalezienia środków,
utworzenie dodatkowych oddziałów, problem 6-latków, których rodzice zadeklarowali
pójście dziecka zarówno do szkoły jak i do przedszkola. Na Komisji OKiS zostaną
przedstawione rozwiązania.
11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący
radny Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 25
kwietnia 2012 roku. Tematem obrad było omówienie materiałów na sesję oraz
sprawy bieżące.
Odnośnie materiałów na sesję, Klub szeroką dyskusję podjął w temacie projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach wojewódzkich. Nie odniesiono się do wysokości
dofinansowania, ale do udziału procentowego dofinansowania inwestycji. Wniosek,
aby procentowy stopień zaawansowania gminy w tego rodzaju porozumienia był
znacznie mniejszy. Uważa, że jeżeli udziały będą 50%-we na inwestycje drogowe
w porozumieniach z Powiatem i Województwem, wtedy nasze gminne inwestycje
trzeba będzie wstrzymać.
W sprawach bieżących zdominowała dyskusja dotycząca przyjęć dzieci do
przedszkoli. Klub podjął wniosek popierający wniosek Komisji OKiS odnośnie naboru
dzieci do przedszkoli oraz popiera działania Burmistrza dotyczące stworzenia
większej ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach.
Ad. 5
Przewodniczący RM przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady w sprawie:
1. pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
sesji Rady projektów uchwał w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
- udzielenia
pomocy
finansowej
Województwu
Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich,
- przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n. „Budowa chodników
i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925
w miejscowości Bełk”,
2. pismo Burmistrza GiM z prośbą o wytypowanie 2 kandydatów
spośród radnych na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Na styczniowych posiedzeniach Komisji, Komisja
Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju oraz Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu, wytypowały ze swego grona do Gminnej
8

Rady radną Jolantę Szejka i Radnego Arkadiusza Adamczyka.
Przewodniczący Rady poprosił o zaakceptowanie w/w kandydatur.
Kandydatura radnej Jolanty Szejka została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
radnych.
Kandydatura radnego Arkadiusza Adamczyka została przyjęta „jednogłośnie” –
głosowało 17 radnych.
3. sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji Rocznego Programu
Współpracy
Gminy
i
Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2011 r.
Ad.6
Pani Marzena Hysa i pan Robert Hysa nauczyciele z Zespołu Szkół w CzerwionceLeszczynach przedstawili radnym Rady Miejskiej prezentację idei Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving
Licence).
Ad. 7
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 17 głosach „za”.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/227/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2012 rok, została przyjęta 16 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”– głosowało 17
radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/228/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,
uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXI/229/12 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,
została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 17 radnych.
4) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,
, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/230/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,
została przyjęta „jednogłośnie”– głosowało 17 radnych.
5) Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska, w związku z wnioskiem
Komisji Budżetu i Finansów, poprosił Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych
Piotra Łuc o szczegółowe omówienie zakresu pomocy finansowej zawartej
w projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich.
Dyrektor Piotr Łuc poinformował, że jeżeli chodzi o zakres rzeczowy inwestycji jest
to budowa chodnika w Bełku przy drodze wojewódzkiej 925. Inwestycja obejmuje
680 metrów chodnika, w czym 600 metrów po stronie prawej, patrząc w stronę
Rybnika,
i 80 metrów po stronie lewej. W zakres wchodzi również wyspa kanalizująca ruch
w terenie przejścia dla pieszych i sygnalizacja świetlna ostrzegawcza. Inwestycja
obejmuje również 260 metrów kanalizacji, studnie rewizyjne, przykanaliki. Jest to
koszt ok. 950 000 zł według kosztorysu inwestorskiego. Na Komisji Budżetu
i Finansów głosowano o zwiększenie środków o 17 500 zł po stronie gminy, czyli
w sumie 35 000 zł. Jest to związane z czymś, co jest jakby poza zakresem tego
zadania, tj. organizacja ruchu, koszty przeliczenia kosztorysów inwestorskich
i nadzoru nad realizacją zadania. Są to rzeczy, które wchodzą w koszty ogólne
zadania, natomiast Urząd Marszałkowski wydziela je w sposób odrębny, dlatego
zostało to zwiększone o 35 000 zł a tym samym gmina musiała zwiększyć swój
udział.
Uchwała Nr XXI/231/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich, została przyjęta
„jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania p.n.
„Budowa chodników i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925
w miejscowości Bełk”, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/232/12 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania
p.n. „Budowa chodników i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925
w miejscowości Bełk”, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 Radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia brzmienia nazw ulic i placów w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXI/233/12 w sprawie ustalenia brzmienia nazw ulic i placów w Gminie
i Mieście Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 14 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi” – głosowało 17 radnych.
Burmistrz GiM stwierdził, że to, co jest procedowane, jest to wymóg, który wynika
z pewnych procedur. Obiecał, że władze w krótkim czasie zastanowią się nad
formułą ustalenia katalogu, który artykułowałby dokładnie nazwy ulic. Będzie prosił
radnych, aby także w tym uczestniczyli. Są to wymogi, które wynikają ze
skomputeryzowanego systemu. Przypomniał, że w ostatnich wyborach
samorządowych komputer nie przyjmował więcej niż określoną liczbę znaków i z
tego bierze się problem. Chce przyjąć wewnętrzne rozwiązanie, które zadowoli
wszystkich zainteresowanych.
8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/234/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17
radnych.
9) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości
w najem dotychczasowemu najemcy, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/235/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, została przyjęta „jednogłośnie”
– głosowało 17 radnych.
10)Do projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu
publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Gliwicka 2,
uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXI/236/12 dotycząca zmiany uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu
publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Gliwicka 2, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 radnych.
11) Do projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu
publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ogrodowa 6.
Uchwała Nr XXI/237/12 dotycząca zmiany uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu
publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ogrodowa 6, została
przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 radnych.
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Ad. 8
Wszyscy radni przed sesją otrzymali i informację o ocenie zasobów pomocy
społecznej na rok 2011 dla gminy Czerwionka-Leszczyny. Uwag do w/w oceny nie
zgłoszono.
Ad. 9
Wszyscy radni przed sesją otrzymali i informację o działalności Straży Miejskiej za
okres od 21.03.2012 r. do 20.04.2012 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad.10,11
Radny Waldemar Mitura zgłosił wniosek o wymianę piasku w piaskownicach oraz
umieszenia tablic z informacją o zakazie wprowadzania psów i paleniu papierosów
na terenie placów zabaw, będących własnością gminy.
Następnie poruszył temat odpowiedzi na wniosek zgłoszony na sesji w sprawie
umieszczenia ławek przy budynku Ośrodka Zdrowia w dz. Leszczyny Osiedle oraz
o wymianę ławek w na terenie parku przy ul. Sportowej w dz. Leszczyny Osiedle, ze
względu na ich zły stan techniczny. Poinformował, że otrzymał dwie sprzeczne ze
sobą odpowiedzi w ciągu 20 minut. Pierwszą odpowiedź otrzymał od Dyrektora
ZDiSK podpisaną przez Burmistrza GiM mówiącą, że ławka przy Ośrodku Zdrowia
zostanie tam umieszczona a ławki w parku będą sukcesywnie remontowane.
Drugą odpowiedź otrzymał od Dyrektora ZGM, w której poinformowano, że ławki
usytuowane są w parku oraz w poczekalni w przychodni i w związku z tym nie ma
potrzeby umieszczania dodatkowej ławki obok przychodni. Radny wywnioskował, że
prawdopodobnie jest, że Burmistrz przy natłoku pism, które do niego wpływają nie
zwrócił na to uwagi. Poprosił Burmistrza, aby następnym razem zwrócić na takiego
rodzaju rzeczy uwagę. Zwrócił się również do Dyrektora Uherka, aby umieścić tam
jeszcze jedną ławkę.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik przyznał, że to w Zakładzie, który mu
bezpośrednio podlega, doszło do nieporozumienia. Jednak rozumie intencje obu
szefów służb, ponieważ niezależnie od ilości ławek są one niszczone w bardzo
szybkim tempie. W związku, z czym, istnieją pewne granice wymieniania ławek.
Przeprosił, że przede wszystkim Burmistrz GiM został wprowadzony w błąd, co
wyniknęło z braku koordynacji. Najważniejsze jest, że stało się zadość interpelacji
radnego Mitury. Zwrócił uwagę, że zamiast robić spektakl, radny podszedłby do pana
Wolnika i wyjaśnił, że taka sytuacja miała miejsce, byłoby to bardziej sympatyczne
i nastawione na współpracę, ale panu radnemu był potrzebny spektakl, więc pan
Pełnomocnik pogratulował radnemu Miturze. Stwierdził, że następne ławki nie będą
tam umieszczane, ponieważ kładzie się nacisk, aby Przychodnie oddawać w ręce
dzisiejszych dzierżawców i w tym momencie zostanie to przez nich załatwione w ich
zakresie.
Radny Waldemar Mitura poinformował, że nie prosił o odpowiedź Pełnomocnika,
ale Burmistrza i poprosił, aby nie mówił, że ławki nie umieści.
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że w tym momencie
odpowiedział, jako osoba odpowiedzialna za pion związany z zarządzaniem drogami
oraz nieruchomościami. Jeszcze raz przeprosił Burmistrza, że przez jego służby
został wprowadzony w błąd. Poprosił radnego, aby go nie pouczał, co, kiedy i komu
może powiedzieć.
Przewodniczący RM Marek Profaska podziękował w imieniu mieszkańców
Dębieńska za postępy w remontach dróg gruntowych.
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Burmistrz GiM podziękował za przebieg całej sesji, natomiast wyjaśnił, że chciałby
mieć takie problemy, które dotyczą jednej ławki. Poinformował, że codziennie władze
gminy dokonują decyzji również decyzji przez podpis i te podpisy, które wymagają
tzw. kontrasygnaty, to za te podpisy jest pewny, natomiast sprawy, które dotyczą
życia codziennego, powodują, że często jest taka sytuacja. Stwierdził, że na miejscu
radnego by się cieszył. Spektrum zainteresowania tą sprawą było duże. Poprosił, aby
szefowie przychodni umieścili ławki obok przychodni, ponieważ nie jest to żaden
duży wydatek. W imieniu władz gminy przeprosił.
Radny Artur Szwed zwrócił się z prośbą do Burmistrza GiM o zwolnienie
pracowników podległych jednostek na ok. godzinę w czasie pracy, w związku
z szkoleniami prowadzonymi przez lekarza na temat raka szyjki macicy.
Radny Stanisław Breza przypomniał o awansie naszej gminy w rankingu
zmniejszenia wydatków bieżących na administrację z miejsca 54 na 23.
Poinformował, że niedawno przedstawiono w prasie jak to rzeczywiście wygląda.
W ostatnich 10 latach w administracji przybyło ok. 10 tyś ludzi. W związku z tym
zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji o zmianie stanu zatrudnienia
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w jednostkach
organizacyjnych w latach 2007-2012. Zwrócił się również do Burmistrza GiM
z następującymi wnioskami:
- o interwencję w sprawie naprawy szkód poniesionych w związku z budową
autostrady A1 – dojazd do Podgrabiny w Sołectwie Stanowice, skrzyżowanie
ulic Żorskiej i Leśnej,
- o interwencję w sprawie wykonania łączników do przejścia dla pieszych przy
drodze wojewódzkiej nr 925 w Sołectwie Stanowice,
- o interwencję w sprawie zapadniętych studzienek, stwarzających
niebezpieczeństwo, przy drodze wojewódzkiej nr 924 w Sołectwie Stanowice,
- zgłosił trudności z kontaktowaniem się z właścicielem oświetlenia ulicznego
w przypadku konieczności wymiany żarówek – prosi o interwencję w w/w
sprawie,
- o wyjaśnienie tematu związanego z groźbami zablokowania ulicy Strażackiej,
w Sołectwie Stanowice na odcinku przy byłym budynku telekomunikacji, przez
nowego właściciela w/w posesji (wniosek mieszkańców ulicy Strażackiej).
Radny Bogdan Knopik dołączył się do podziękowań Przewodniczącego RM
w sprawie remontu dróg gruntowych. Wspomniał o zakupie równiarki w zeszłym
roku.
Zwrócił się z wnioskiem o zakupienie walca drogowego z możliwością ubijania
wibracyjnego dla ZDiSK.
Burmistrz GiM poinformował, że troskę radnego podziela każdorazowo Dyrektor
ZDiSK i takie zapotrzebowanie zgłasza. Póki, co niestety ważniejsze są inne wydatki.
Jeśli budżet pozwoli będą zorganizowane specjalne grupy robocze, które wykonają
inwestycje od początku do końca.
Odnosząc się do ostatniego wniosku radnego Brezy, Burmistrz poinformował, że
budynek oraz parking przy ulicy Strażackiej nie są własnością gminy. Inwestycja tam
podejmowana na pewno nie jest inwestycją, która musi być uzgadniana z gminą.
W krótkim czasie władze dowiedzą się i odpowiedzą na wniosek.
Pełnomocnik ds. PRiG wyjaśnił, że jeżeli się okaże, że nowy właściciel będzie
zmieniał sposób użytkowania budynku, to wtedy jest szansa, że władze gminy się
dowiedzą, jaka tam będzie inwestycja, ponieważ Burmistrz będzie musiał wydać
decyzję o zmianie planu zagospodarowania. Natomiast, jeżeli nie będzie dokonywał
zmian sposobu użytkowania, wtedy władze nie będą w stanie się dowiedzieć.
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Uchwała Zarządu Województwa taka, która preferuje zadania drogowe tych gmin,
które współfinansują inwestycje. Niestety musimy być konsekwentni, albo wchodzimy
w te przedsięwzięcia, albo będziemy czekać. Poinformował, że nie przebije się wśród
47 radnych, gdzie każdy ma swoje potrzeby i je artykułuje. Nawet gminy, które
współfinansują przedsięwzięcia w 50/50 nie zawsze dostają szansę. Poinformował,
że część zadań wojewódzkich będzie finansowana w trybie zewnętrznym.
Radny Grzegorz Płonka zwrócił się z wnioskiem o interwencję do Zarządu Dróg
Powiatowych, o przeprowadzenie remontu ulicy Rybnickiej na długości do ulicy
Szewczyka.
Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem o wyczyszczenie kanalizacji
deszczowej przy ulicy Zabrzańskiej, Jesionka i części Odrodzenia
w Dzielnicy Dębieńsko.
Radny Waldemar Mitura zwrócił się do Pełnomocnika ds. PRiG o wyjaśnienie
sprawy połączenia kolejowego Rybnik-Katowice.
Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że główna część zadania jest po stronie
kolejowej. Wymagane są remonty dwóch wiaduktów na Paruszowcu, aby pociągi na
tej trasie mogły się poruszać. Na poziomie Subregionu pojawia się głos, aby
Marszałek poprzez swoją spółkę kolejową Koleje Śląskie również dowartościował tą
linię Katowice-Rybnik, Katowice-Wodzisław Śl., Katowice-Chałupki. Uważa, że
posiadają wszystkie atuty. Będą zgłaszane wnioski, które prawdopodobnie będą
musiały być poparte wnioskami Rady Miejskiej.
Radny Henryk Dyrbuś poinformował, że w soboty na drodze nr 925 od wjazdu do
lasu w stronę Rybnika w Sołectwie Przegędza są organizowane rajdy motocyklowe.
Poprosił o interwencję w tej sprawie.
Radna Jolanta Szejka jako Sołtys Bełku podziękowała Burmistrzom GiM za
lobowania wszystkich zadań, nie tylko w Bełku, ale tych które są przy drogach
wojewódzkich. Radnym podziękowała za pozytywne głosowanie.
Radny Ryszard Bluszcz potwierdził słowa Pełnomocnika, że spotkano się w terenie
w Sołectwie Szczejkowice z przedstawicielami ZDW, Dyrektorem ZDiSK. Wizyta ta
zaowocowała tym, że porozumienie jest realne, że chodnik, który czekał na realizację
17 lat będzie w przyszłym roku budowany. Będzie wnioskował, aby radni
przegłosowali pieniądze, które będą wkładem własnym gminy.
Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim radnym o terminie złożenia
oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia br.
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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