Protokół Nr XXVIII/20
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 grudnia 2020 r.,
która odbyła się w która odbyła się w trybie zdalnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XXVIII sesji VIII
kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w trybie zdalnym
za pomocą aplikacji Zoom. Powitał Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Wiceprzewodniczących,
Rady Radnych, Pana Pełnomocnika, Panią Pełnomocnik, Pana Skarbnika, Panią Sekretarz,
Pana Mecenasa, Naczelników Wydziałów, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych oraz
wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z transmisji.
Przewodniczący RM stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze udział
wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Ad. 3
Protokół z sesji z dnia 18 grudnia 2020 roku otrzymali radni pocztą meilową.
Protokół Nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu
18 grudnia 2020 r. został przyjęty 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” - głosowało
19 radnych.
Przewodniczący RM poinformował, że protokół z sesji w dniu 11 grudnia z uwagi na jego
obszerność, będzie przyjmowany na kolejnej sesji.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z działalności
w okresie od 11 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 r. oraz realizacji uchwał Rady
Miejskiej przedstawił Burmistrz Wiesław Janiszewski.
https://youtu.be/gNT7zgl8tdk?t=529
Następnie Burmistrz GiM złożył wszystkim życzenia noworoczne.
Ad. 5
Informacja o bieżącej korespondencji:
1)
sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji
dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji
Czerwionki-Leszczyn,
2)
podziękowanie dla Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach za udział w XX edycji
Szlachetnej Paczki.
Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, Skarbnik GiM omówił projekt uchwały wraz
z autopoprawkami. Uwag do projektu nie zgłoszono.
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Uchwała Nr XXVII/317/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” –
głosowało 19 radnych.
Brak Głosu: Benedykt Krzyżowski.
Nieobecny: Grzegorz Wolny.
2)

Do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji
Czerwionki-Leszczyn, Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik wyjaśnił czego
dotyczy projekt uchwały. Uwag do projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXVII/318/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji CzerwionkiLeszczyn, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
Brak Głosu: Benedykt Krzyżowski.
Nieobecny: Grzegorz Wolny.
3)

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej, Kierownik RON Roman Gorzawski omówił projekt uchwały. Uwag do
projektu nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXVII/319/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.
Brak Głosu: Benedykt Krzyżowski.
Nieobecny: Grzegorz Wolny.
Ad. 7
Wszyscy radni przed sesją otrzymali w wersji elektronicznej informację o działalności Straży
Miejskiej za okres od 12.12.2020 r. do 19.12.2020 r. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. 8
Wolne głosy.
Radny Gabriel Breguła zapytał czy już została podjęta decyzja komu zostanie powierzone
wykonanie zadania termomodernizacja ośrodka zdrowia w Przegędzy. Czy zadanie będzie
wykonane w 2021 r. i wszystkie procedury w tej sprawie ruszą.
Burmistrz GiM powiedział, że na podstawie aktualnego projektu zgłaszaliśmy ten wniosek
i dlatego został pozytywnie uwzględniony, natomiast procedura przetargowa trwa, przetargu
nie można ogłosić kiedy nie ma środków finansowych. Na dzisiejszej sesji Rada przyjęła
w formie uchwały środki finansowe, które wprowadzone do budżetu i na bazie tej informacji
będziemy w 2021 r. procedować wszystko to, co jest związane z wyborem wykonawcy,
wszystko w obszarze zamówień publicznych. Chcielibyśmy żeby rok 2021 zakończył
procedurę wyboru wykonawcy i jeżeli będzie to możliwe, także wykonania tegoż zadnia.
Radny Stanisław Breza podziękował radnym za pracę wykonaną w związku z covidem.
Szczególnie członkom Komisji Budżetu i Finansów. Miało być bardzo źle a okazało się, że na
koniec roku wyniki mamy bardzo dobre. Mamy deficyt tylko w wysokości ponad 2,8 mln zł.
Zapytał czy w naszej gminie jest wyznaczone miejsce szczepień i od kiedy te szczepienia się
rozpoczną.
Burmistrz GiM powiedział, że by śledzić na bieżąco informacje gdzie takie szczepienia będą
się odbywać. Jest tu procedura, która nie zależy od samorządu. Na dziś są tylko grupy
zawodowe, które będą miały pierwszeństwo. Jak tylko będziemy mieć informację gdzie,
to będą one na dostępnych nośnikach przekazywane.
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Ad. 9
Przewodniczący RM przypomniał, że kolejna sesja jest planowana zgodnie z grafikiem na
29 stycznia 2021 r.
Złożył wszystkim życzenia noworoczne. Podziękował wszystkim za współpracę w tym
trudnym roku.
Burmistrz GiM powiedział zaprosił wszystkich na koncert noworoczny Orkiestry Miejskiej
Dębieńsko, który odbędzie się 2 stycznia w formie on-line.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Całość sesji:
https://www.youtube.com/watch?v=gNT7zgl8tdk
Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz
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