
Protokół Nr II/06

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 5 grudnia 2006 r. ,

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

Przewodniczący Rady Miejskiej lek. med. Leszek Salamon dokonał otwarcia 
II sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz powitał Radnych, 
Przewodniczących Zarządów i Rad Dzielnic, Sołtysów Pracowników Urzędu Gminy 
i Miasta oraz przedstawicieli prasy lokalnej.

Na obrady sesji zaproszono:
 20 radnych 
 14 gości
 12 sołtysów,  przewodniczących rad i zarządów dzielnic

Udział wzięło:
 20  radnych (lista obecności zał.)
 17 gości (lista obecności zał.)
   6  sołtysów i przewodniczących rad i zarządów dzielnic (lista obecności zał.)
 

Przewodniczący lek. med. Leszek Salamon  stwierdził na podstawie listy obecności, 
że w obradach sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do 
podejmowania  prawomocnych uchwał. 
Następnie zgłosił formalny wniosek dot.:
1)  wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
       -   utworzenia rachunków dochodów własnych dla zespołów szkół,

         Za  przyjęciem wniosku  głosowało  19  Radnych  (obecnych  było  19 
Radnych)

- powołania Komisji Doraźnej do zbadania skarg na Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

            Za przyjęciem wniosku głosowało 18 Radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu.

2) Wycofania z porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia skargi Pani Urszuli Leśnik na Ośrodek Pomocy Społecznej,
- rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Krzan na Ośrodek Pomocy Społecznej,

z powodu nie ujawniania na forum publicznym pewnych informacji. Uchwały będą 
włączone do porządku obrad następnej sesji.

Wniosek został przegłosowany „jednogłośnie” (głosowało 19 radnych)



Radny Antoni Bluszcz zgłosił wniosek aby ująć również  w porządku obrad podjęcie 
rezolucji, uchwały dot. 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na terenie kraju.
  
W  związku  z  powyższymi  głosowaniami  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.11.2006 r.
4. Podjęcie  uchwały  stwierdzającej  wygaśnięcie  mandatu  radnego  Wiesława 

Janiszewskiego. 
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania wobec 
Burmistrza Gminy i Miasta  czynności wynikających z zakresu prawa pracy,

2/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta,
3/ ustalenia komisji branżowych Rady Miejskiej, zakresu działania oraz liczby 

członków,
4/ rozpatrzenia skargi Pani Urszuli Leśnik na Ośrodek Pomocy Społecznej,
5/ rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Krzan na  Ośrodek Pomocy Społecznej,
6/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z  Gminą Knurów dotyczącego 

pokrycia  kwoty dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola 
„Wesołe Nutki” w Kurowie przy ul. Sztygarskiej 4,

7/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
pokrycia  kwoty dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „BIM-
BOM” w Rybniku,

8/ utworzenia rachunków dochodów własnych dla zespołów szkół.
9/ zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2006 r.

7. Podjęcie rezolucji z okazji 25 rocznicy stanu wojennego w Polsce.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zakończenie.

Ad. 2.   
Porządek sesji przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej został przyjęty 
przy głosach 18 „za” i 1 „wstrzymującym się”.   

Ad. 3 
Protokół  z  sesji  inauguracyjnej  Rady Miejskiej  w dniu  27 listopada 2006 r. został 
przyjęty bez uwag,  głosami 18 „za” i 1 „wstrzymującym się”.
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Ad. 4Ad. 4
Pani  Irena  Woźnica-Pani  Irena  Woźnica- Sekretarz  Gminy  i  Miasta Sekretarz  Gminy  i  Miasta  przedstawiła  projekt  uchwały  przedstawiła  projekt  uchwały  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Janiszewskiego.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Janiszewskiego.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  II/6/06  w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnegoUchwała  Nr  II/6/06  w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  
Wiesława  Janiszewskiego  została  podjęta  przy  głosach  19  „za”  (głosowało  19Wiesława  Janiszewskiego  została  podjęta  przy  głosach  19  „za”  (głosowało  19  
Radnych)Radnych)

(W trakcie obrad przybył Radny Krzysztof Rak.)(W trakcie obrad przybył Radny Krzysztof Rak.)

Ad. 5Ad. 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek SalamonPrzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Salamon poprosił, zgodnie z a poprosił, zgodnie z art. 29a ust.1. 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, aby Burmistrz Gminy i Miastaaby Burmistrz Gminy i Miasta  
Wiesław  Janiszewski  przed  oWiesław  Janiszewski  przed  objęciem obowiązków złożył  ślubowanie  wobec  Rady złożył  ślubowanie  wobec  Rady  
Miejskiej.Miejskiej.
Burmistrz Wiesław Janiszewski złożył ślubowanie o następującej treści:
"Obejmując urząd burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uroczyście  
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę  
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy i Miasta. Tak mi  
dopomóż Bóg."
Po złożeniu ślubowania, Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach,  złożył  Burmistrzowi  serdeczne  życzenia,  zdrowia, 
wszelkiej pomyślności w pracy dla dobra społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Szczęść Boże.

Po  przyjęciu  gratulacji  od  Radnych,  Pracowników  Urzędu  Gminy  i  Miasta  oraz 
Przedstawicieli  jednostek  pomocniczych  Gminy,  Burmistrz  Wiesław  Janiszewski 
podziękował  wszystkim  za  życzenia,  które   jak  stwierdził,  odbiera  jako  życzenia 
pomyślności  w  swojej  misji  jaką  będzie  mógł  sprawować  przez  4  lata  dzięki 
mieszkańcom Gminy i Miasta. Następnie wygłosił przemówienie o następującej treści: 

„Na  przestrzeni  tej  kadencji  chce  zrealizować  program,  który  związany  jest  
z potrzebami mieszkańców, a także z tym co nazywa się poprawą wizerunku Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie tylko w oczach mieszkańców, ale w oczach ludzi, 
którzy  patrzyli  na  Gminę  przez  pryzmat  ostatnich  wydarzeń.  Tak  się  składa,  że 
podjąłem się próby obrony dobrego imienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
broniąc tego wszystkiego co na przestrzeni ostatnich lat udało się w Gminie zrobić. 
Myślę,  że  samorząd  jako  najlepsza  forma  sprawowania  władzy  na  przestrzeni 
ostatnich  15  lat  się  sprawdził.  Wygląd  Gminy chociaż  nie  idealny,  zmienił  się  na 
korzyść.  Szereg kwestii,  które  dotyczą rozwoju związanych jest  z  tym co dotyczy 
funkcjonowania do roku 2002 kopalni „Dębieńsko”. To był motor napędowy Gminy 
i Miasta. Jej zamknięcie, w żaden sposób nie zależny od samorządu spowodowało 
stagnacje, zastój. Dzisiaj po kilku latach funkcjonowania Gminy bez funkcjonowania 
największego  Zakładu,  jesteśmy u  progu  takiego  rozwoju  Gminy,  który  pozwoli  
z optymizmem patrzeć w przyszłość. Program, który będę realizować jest zawarty  
w trzech  obszarach:  gospodarki,  porządku publicznego i  zdrowia;  oświata,  nauka, 
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sportu  rekreacja;  polityka  i  poprawa  infrastruktury  i  polityka  zrównoważonego 
rozwoju Gminy.

Chciałbym  aby  szczególnie  ten  ostatni  element  programu  był  przez  Radę 
akceptowalny. Myślę, że na przestrzeni 4 lata należy tak równomiernie rozłożyć ciężar 
poszczególnych inwestycji, aby można było mówić, że wszystkie sołectwa, dzielnice 
mogły   zostały  przez  samorząd  lokalny  dostrzeżone.  Stąd  należy  realizować  te 
zadania,  które  zawarte  są  w  programie  inwestycyjnym,  ale  w  dużej  mierze  są 
zadaniami, które wskazali mieszkańcy Gminy Miasta. Myślę, że to co jest przed nami 
jest naszym wyzwaniem. Ten sygnał, który poszedł do wszystkich, którzy startowali w 
wyborach  na  radnych,  mówiący  że  razem  można  więcej,  dzisiaj  można 
zmaterializować.  Chciałbym,  że  Rada,  śladem  ostatniej  kadencji  była  Radą 
konstruktywnego działania a nie waśni, które często są waśniami politycznymi. Tak 
faktycznie wszystkie programu poszczególnych ugrupowań są zbieżne a nawet tak 
faktycznie bardzo podobne.  Chciałbym wdrożyć takie procedury, które pozwolą na 
stworzenie odpowiednich warunków dla kapitału inwestycyjnego a także powstawania 
małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystać maksymalnie te środki unijne, które 
w latach 2007-2013 będą do wykorzystania.
Od mądrości tej Rady i zaangażowania oraz fachowości Pracowników Urzędu Gminy 
i Miasta będzie zależało na ile te środki będziemy potrafili skonsumować. Jeżeli  w tej 
Gminie  uda się  nam wdrożyć te  postanowienia  to  będzie  szansa  na  ograniczenie 
bezrobocia  i  zatrzymanie  odpływu młodych ludzi,  którzy-  chciałbym aby mieli  tu 
warunki  dla  rozwoju.  Szansą  dla  Gminy  jest  także  autostrada.  To  może  będzie 
poprawa kwestii  komunikacyjnych,  ale także możliwość zatrudnienia mieszkańców 
Gminy,  ożywienie  gospodarcze,  które  w  dużej  mierze  kierowane  jest  na  obszar 
logistyczny,  obszar  małych  firm.  Chciałbym aby te  ożywienie  miało  miejsce  przy 
dwóch zjazdach w okolicach Dębieńska  i na pograniczu Bełku.  

Obszar  oświata,  sport  i  rekreacja.  Jeżeli  w  temacie  finansowania  oświaty  przez 
Państwo nic się nie zmieni to w dalszym ciągu Gmina będzie musiała zabezpieczać 
środki, które nie wystarczają z subwencji na utrzymanie szkół. Stąd prośba do Rady 
aby  wykorzystując  możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych  dokończyć 
procedurę  termo  modernizacyjną  szkół.  Pozwoli  to  w  przyszłości  na  zmniejszenie 
kosztów  stałych.  Zakończyć  też  trzeba  sprawę  budowy  sal  gimnastycznych,  
a w pierwszej kolejności przy Gimnazjum nr 2 w dz. Leszczyny. Kwestie związane  
z higieną pracy w szkołach to program powinien być spójny z polityką Państwa. Jeżeli 
udało by się pozyskać środki na to aby klasy były mniej liczne aby było dodatkowych 
godzin na prowadzenie  kółek zainteresowań na miarę  potrzeb a nie  możliwości  to 
życzyłbym sobie jako oświatowiec aby tak było. Jeżeli chodzi o sport to będę stawiał 
na młodzież i Rada chyba także w tym kierunku chce pójść. 

Kwestie  związane  z  wsią-  to  myślę,  ze  polityka  w  postaci  impulsu  przyjęcia,  tak 
faktycznie,  planów  związanych  z  kanalizacją  sanitarną  Bełku  i  Palowic,  będzie 
polityką  spójną  dążącą  do  całkowitego  skanalizowania  Gminy,  ponieważ  brak 
kanalizacji to olbrzymie kary, które Unia Europejska przewiduje. 

Przedstawione  plany to  skrót  tego  co  chciałbym zrobić  w oparciu  o  pracowników 
Urzędu, w oparciu o bardzo dobre pomysły Rady Miejskiej. Pracę Urzędu chciałbym 
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zmodyfikować,  zintensyfikować,  ograniczyć  do  minimum  to  co  nazywa  się  tzw. 
czasem wolnym, a to co jest  możliwe do „wyciągnięcia” od pracownika w czasie  
8 godzin pracy, żeby służyło dla rozwoju Gminy i Miasta. Chciałbym zmienić strukturę 
funkcjonowania Urzędu ale na poziomie tym zarządzającym. Zmaterializować zapisy 
mówiące o dwóch zastępcach,  żeby usprawnić  funkcjonowanie.  Jeden z zastępców 
zająłby się sprawami opieki społecznej, oświaty, drugi fachowiec zająłby się sprawami 
gospodarczymi.  Na  następnej  sesji  przedstawię  swoich  zastępców  oraz  ich  zakres 
kompetencji. Chciałbym żeby to były osoby, które będą przede wszystkim pracować 
dla dobra Gminy i jej Mieszkańców. Chciałbym  powiedzieć o jednej bardzo ważnej 
rzeczy, że liczę na pomoc tych, którzy w Urzędzie pracują, mają doświadczenie. Liczę 
na  pomoc  Pani  Sekretarz,  która  nosi  na  sobie  ciężar  odpowiedzialności   za 
funkcjonowanie Urzędu i z tego miejsca chciałbym jej podziękować prosić o to aby 
mnie wspierała”. 

Przewodniczący RM Leszek SalamonPrzewodniczący RM Leszek Salamon podziękował Burmistrzowi za wystąpienie, po podziękował Burmistrzowi za wystąpienie, po  
czym  ogłosił  kilkuminutową  przerwę  na  złożenie  gratulacji  przez  Radnych,czym  ogłosił  kilkuminutową  przerwę  na  złożenie  gratulacji  przez  Radnych,  
Pracowników Urzędu oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.Pracowników Urzędu oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.

Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady wg przyjętego porządku.

Ad. 6
Podjęcie uchwał.
1/  Pani  Maria  Wowra-  naczelnik  Wydziału  OG  przedstawiła  projekt  uchwały  
w  sprawie  upoważnienia  dla  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  do  dokonywania 
wobec Burmistrza Gminy i Miasta  czynności wynikających z zakresu prawa pracy,
Do przedstawionego projektu uchwał nie wniesiono.

Uchwała  Nr  II/7/06  w  sprawie  upoważnienia  dla  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do dokonywania wobec Burmistrza Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny czynności wynikających z zakresu prawa pracy 
został podjęta przy głosach 19 „za” , 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”. 

2/  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przed  odczytaniem  projektu  uchwały  zgłosił 
autopoprawkę do projektu uchwały tj. ustalić w § 1 

- wynagrodzenie zasadnicze 4300,00 zł
- dodatek funkcyjny 1950,00 zł
- dodatek za wysługę lat 20% 860,00 zł
- dodatek  specjalny  w  wys.  35%  wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku 

funkcyjnego 2187,50 zł

Radny Arkadiusz Adamczyk- poprosił  o przedstawienie szczegółowych informacji 
nt.  genezy powstania autopoprawki do projektu uchwały i  uzasadnił  w jaki  sposób 
ustalono te kwoty. 

Burmistrz  G  i  M  Wiesław  Janiszewski-  stwierdził,  że  przed  dyskusją  nt. 
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wynagrodzenia  Burmistrza  opuści  salę  i  poprosił,  żeby temat  wynagrodzeń nie  był 
tematem medialnym.  W poprzedniej  kadencji  spotkał  się  z  przykrościami  kiedy to 
kwestie proceduralne gdyż wniosek w sprawie wynagrodzenia składa Przewodniczący 
Rady  ale  głosuje  cała  Rada.  W  każdym  przypadku  nie  jest  to  decyzja 
Przewodniczącego, lecz decyzja Rady. Dobrze by było aby w tej intencji odbyła się 
dzisiejsza dyskusja ponieważ będą także kwestie diet dla Radnych, wynagrodzeń dla 
zastępców. 

Radny Krzysztof Rak- zapytał jakie wynagrodzenie było ustalone dla poprzedniego 
Burmistrza 
Przewodniczący RM Leszek Salamon-  podał  kwoty wynagrodzenia poprzedniego 
burmistrza,  które  kształtowały  się  następująco:  do  stycznia  2006  roku  wynosiło 
8787,00 zł w roku, następnie od stycznia 2006 roku wynosiło: 10.171,00 zł.
Wyjaśnił, że projekt dot. wynagrodzenia przygotowuje przewodniczący RM, a decyzje 
ostateczną podejmuje Rada poprzez głosowanie. Dzisiaj ustalamy wynagrodzenie dla 
nowego Burmistrza i należy wziąć pod uwagę, że burmistrz chce mieć 2 zastępców. 
Zgłoszona propozycja jest autopoprawką. Także Radni sugerowali aby wynagrodzenie 
było  nieco  niższe.  Sytuacja  dot.  proponowanej  autopoprawki  została  wcześniej 
przedstawiona Burmistrzowi. Trzeba dać czas Panu Burmistrzowi. Jeżeli w Gminie 
nastąpią  korzystne  zmiany-  co  nastąpi  szybko,  to  osobiście  będzie  wnioskował  
o  podwyżkę  dla  Burmistrza.  Autopoprawka była  także  konsultowana  z  Wydziałem 
Prawnym oraz p.o. Panią Skarbnik.
Radny  Marek  Profaska-  zapytał  czy  poprzednie  wzrosty  wynagrodzenia  miały 
charakter regulacji wynagrodzenia czy też podwyżki.
Pani  Justyna  Domżoł-  specjalista  ds.  prawnych  wyjaśniła,  że  podwyżki  dla 
Burmistrza  to  pewnego  rodzaju  regulacje  ponieważ  co  pewien  czas  pracownicy 
samorządowi również  mają wynagrodzenia podwyższane co wynika z Rozporządzeń 
ustawowych.  Te  rozporządzenia  przewidują  z  jakich  składników  składa  się 
wynagrodzenie i określa kwotowo „widełki’. 

Po  zakończonej  dyskusji Przewodniczący  RM odczytał  projekt  uchwały,  który 
określał iż wynagrodzenie brutto wynosić będzie: 9.297,50 zł zgodnie z przedstawioną 
autopoprawką.

Uchwała Nr II/8/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy  
i Miasta została podjęta przy głosach 14 „za” i 6 „wstrzymujących się”.

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał w sprawie ustalenia Komisji Branżowych, 
Przewodniczący RM poinformował, że jest propozycja aby ustalić takie same Komisje 
jak w poprzedniej kadencji i zakres działania byłby taki sam.

Radny Antoni  Bluszcz stwierdził,  że  ze  względu  na  to,  iż  chciał  zostać  Radnym 
Gminy  i  Miasta  przeanalizował  poprzednie  Komisje  i  ich  zakres  tematyczny. 
Zaproponował  aby Rada ustaliła  7  Komisji  Branżowych  plus  Komisja  Rewizyjna, 
której powołanie jest obligatoryjne. Analizując zakres działania można stwierdzić, że 
niektóre punkty były pomieszane w zakresach kompetencji poszczególnych Komisji. 
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W  związku  tym  zaapelował  do  Radnych  aby  powołać  Komisję,  której  głównym 
zadaniem byłyby sprawy dot. przekształceń własnościowych i mienia komunalnego. 
Większość  ulic  gruntowych  w  dzielnicach  ma  zdecydowanie  nieuregulowany  stan 
prawny, co negatywnie wpływa na możliwość dostosowania ulic  do podstawowego 
standardu miejskiego. W tej kadencji jest nie powtarzalna szansa  aby to uczynić ze 
środków zewnętrznych. Jest to jedno z uzasadnień wniosku. W poprzedniej kadencji 
Radni  byli  zapisani  niektórzy do pięciu  Komisji  a  większość  do  czterech  i  trzech. 
Zaproponował  również  aby  Radny  konkretnie  pracował  w  dwóch  Komisjach. 
Natomiast  przez to,  że się  zapisze do wielu Komisji  nie  paraliżował pracy w tych 
Komisji.
Radny Marek Paluch-  stwierdził,  że  należy ustalić  maksymalna  liczbę  Radnych  
w Komisjach  np.  7-9,  po  to  aby  z  powodu braku quorum nie  paraliżować  pracy 
Komisji. W poprzedniej kadencji średnio było 8 Radnych w Komisji, jedynie Komisja 
Zdrowia liczyła 3 członków- co było porażką.
Radny  Bogdan  Knopik-  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  A.  Bluszcza  
i M. Palucha, iż w poprzedniej kadencji Radni pracowali w Komisjach wg ustalonych 
zakresów działania  i  dobrze  to  oceniał  Przewodniczący RM.  Byli  członkami  kilku 
Komisji. Trzech członków liczyła Komisja Zdrowia, ale zawsze było quorum , były 
podejmowane wnioski i przedstawiane Radzie. Propozycja pracy tylko w 2 Komisjach 
to za mało.
Radny Marek Paluch- jeżeli Rada stwierdzi, że zostało powołanych za mało Komisji 
to zawsze można to zmienić. Dzisiaj ważne jest ustalenie maksymalnej liczy Radnych 
w Komisji.
Radny Andrzej Jarmundowicz- zwrócił uwagę, że Radni zapisując się do Komisji 
podejmą przemyślaną  decyzję,  zgodnie  ze  swoimi  kompetencjami.  Powinniśmy się 
skupić na ilości Komisji oraz zakresie ich działania
Radny  Bernard  Strzoda-  mając  już  doświadczenie  w  pracy  Komisji  poprzedniej 
kadencji Rady może stwierdzić, że Komisje dobrze pracowały jak i cała Rada. Problem 
pozostałby z Komisją Doraźna, do powołania której zmusiła nas sytuacja zgłaszania się 
inwestorów budowy Spalarni, Koksowni i Kopalni. Nad tym trzeba się zastanowić czy 
nie pomniejszyć składu Komisji i poszerzyć zakres działania.
Radny Adam Kapias- doraźna Komisja ds. spalarni nie jest Komisją Stałą i należy 
powołać ją wtedy kiedy zajdzie taka potrzeba. Nie należy wybiegać w tej sprawie  
w przyszłość.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- przypomniał, że komisji Doraźna była powołana na 
okoliczność monitorowania sytuacji  zw. z  budową spalarni.  Zamysł był taki  aby ta 
Komisja pracowała ustawicznie.
Podkreślił że bardzo dobrze, iż proponuje się obecnie ograniczenie liczby Radnych  
w Komisjach. W kadencji 1998-2002 był pomysłodawcą aby w Komisje liczyły do 10 
czy 12 Radnych. Wtedy zostałem skrytykowany, że ograniczam demokrację. Dobrze, 
że dzisiaj doszliśmy do takiej konkluzji, że do Komisji zapisze się taka liczba Radnych 
aby nie było problemów z quorum. 
Radny Marek Paluch- zaproponował aby w zakresie działania jednej z Komisji ujęte 
były pilne przypadki dot. inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Radny Antoni Bluszcz zgłosił formalny wniosek dot. ustalenia Komisji Branżowych 
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w liczbie 7 plus Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący RM Leszek Salamon poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, 
który został  odrzucony przy głosach 14 „przeciw”, 1 „za” i 5 „wstrzymujących 
się”.

Następnie Radni zgłaszali wnioski oraz propozycje dot. ustalenia maksymalnej liczby 
członków Komisji.
Radny Marek Paluch- zgłosił wniosek aby Komisje liczyły maksymalnie 9 Radnych.
Radny Krzysztof Rak- zgłosił wniosek aby Komisje liczyły maksymalnie 7 Radnych.
Radny  Bernard  Strzoda-  zgłosił  wniosek   aby  nie  ograniczać  składu  Komisji 
Budżetu  
i Finansów.
Radny Marek Profaska- zapytał jak będzie wyglądało głosowanie, kryterium wyboru 
gdy do Komisji będzie więcej chętnych niż miejsc.
Przewodniczący  RM –  Rada  poprzez  głosowanie  ustali  składy  poszczególnych 
Komisji uznając tym samym kompetencje poszczególnych kandydatów.

Przewodniczący  RM  Leszek  Salamon  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dot. 
maksymalnego składu Komisji w liczbie 9 Radnych, który został  przyjęty przy 
głosach 16 „za” i 4 „przeciw”. 

Radny  Bernard  Strzoda-  zgłosił  aby  przegłosował  wniosek  aby  skład  Komisji 
Budżetu i  Finansów tworzyli Przewodniczący Komisji Branżowych oraz Prezydium 
Rady. 
Radny Alojzy  Waniek-  przypomniał,  że  w  Statucie  Gminy nie  ma zapisu,  który 
zamyka możliwość uczestniczenia w Komisji ograniczając jej skład do poszczególnych 
przewodniczących  i  prezydium  Rady.  W  Komisji  Budżetu  i  Finansów  również 
powinno być 9 członków.

Przewodniczący RM Leszek Salamon poddał pod głosowanie  wniosek radnego 
Bernarda Strzody, iż skład Komisji Budżetu i Finansów tworzą Przewodniczący 
Komisji Branżowych oraz Prezydium Rady. 
Wniosek został odrzucony przy głosach 9 „przeciw”, 4 „za” i 7 „wstrzymujących 
się”.
Przewodniczący  RM  –  poprosił  o  zgłaszanie  propozycji  dot.  ustalenia  liczby 
członków Komisji Budżetu i Finansów.

Radny  Andrzej  Jarmundowicz-  zaproponował  aby  Komisja  Budżetu  i  Finansów 
składała się z 10 Radnych.
Radny  Arkadiusz  Adamczyk  zgłosił  aby  Komisja  Budżetu  i  Finansów  również 
liczyła 9 członków, tak jak Rada ustaliła we wcześniejszym głosowaniu.
Przewodniczący RM Leszek Salamon poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Arkadiusza Adamczyka, iż  Komisja Budżetu i Finansów składać się będzie z 9 
członków.
Wniosek został przyjęty głosami 19 „za” i 1 „wstrzymującym się” 
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Radny  Marek  Paluch  zgłosił  wniosek  aby  ustalić  9  Komisji  Branżowych  plus 
Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący RM Leszek Salamon poddał pod głosowanie  wniosek radnego 
Marka Palucha w  sprawie  ustalenia  10 Komisji  Branżowych Rady Miejskiej  
w tym Komisja Rewizyjna.
Wniosek został podjęty przy głosach 18 „za” i 2 „wstrzymujących się”.

Następnie Pani Justyna Domżoł isp. ds. prawnych przedstawiła propozycje nazw 
Komisji Branżowych, które zostały zaakceptowane przez Radę głosami 20”za”. 

Przewodniczący RM ogłosił kilkunastominutową przerwę, po której wznowiony 
obrady.

Przewodniczący RM Leszek Salamon przedstawił propozycje nazw poszczególnych 
Komisji oraz zakresy ich działań, po czym odczytał  i poddał pod głosowanie projekty 
uchwały w sprawie ustalenia komisji branżowych Rady Miejskiej, zakresu działania 
oraz liczby członków tj. 

3/ Uchwała Nr II/9/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu 
działania  oraz  liczby  członków  została  podjęta  przy  głosach  19  „za”  
i 1 „wstrzymującym się”.

4/ Uchwała Nr II/10/06 w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju, ustalenia 
jej zakresu działania oraz liczby członków została podjęta przy głosach 20 „za”

5/  Uchwała Nr II/11/06 w sprawie powołania  Komisji  Działalności  Gospodarczej, 
ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby członków została  podjęta  przy głosach  
18 „za” i 2 „wstrzymujących się”

6/ Uchwała Nr II/12/06 w sprawie powołania Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków została podjęta przy 
głosach 20 „za”

7/ Uchwała Nr II/13/06 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury, ustalenia jej 
zakresu działania oraz liczby członków została podjęta przy głosach 20 „za”

8/ Uchwała Nr II/14/06 w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, 
ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby członków została  podjęta  przy głosach  
20 „za”

9/  Uchwała  Nr II/15/06 w  sprawie  powołania  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  
i Budownictwa, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków została podjęta 
przy głosach 20 „za”

10/ Uchwała Nr II/16/06 w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
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i  Współpracy z  Samorządami  ustalenia  jej  zakresu  działania  oraz  liczby członków 
została podjęta przy głosach 20 „za”

11/  Uchwała  Nr  II/17/06 w  sprawie  powołania  Komisji  Ochrony  Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania 
oraz liczby członków została podjęta przy głosach 20 „za”

12/ Uchwała Nr II/18/06 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia 
jej zakresu działania oraz liczby członków została podjęta przy głosach 20 „za”

Po przyjęciu uchwał dot. Komisji Branżowych Radny Marek Profaska zapytał jakie 
będzie kryterium wyboru do komisji, jeżeli będzie więcej chętnych niż 9.
Przewodniczący RM- odpowiedział, że w takiej sytuacji pozostaje kompromis. Radni 
muszą w głosowaniu ustalić członków Komisji.
Wiceprzewodniczący RM Hubert Piecha-   stwierdził,  ze do Komisji  powinni się 
zgłaszać  te  osoby,  które  maja  odpowiednie  kompetencje  aby  pracować  w  danej 
Komisji. Same zapisanie się nic nie da.

Przed  podjęciem  kolejnych  uchwał Pani  Justyna  Domżoł-  insp.  ds.  prawnych 
poinformowała, iż zgodnie ze Statutem Gminy,  Rada musi podjąć dwie uchwały dot. 
rozpatrzenia skarg, tj.:

1. o powołaniu Komisji Doraźnej i określeniu  w niej liczby członków np. 3,
2. ustaleniu składu osobowego.

Radny Marek Paluch- zaproponował aby komisja doraźna liczyła 3 członków.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek dot. ustalenia 3-osobowego 
składu Doraźnej Komisji, który został przyjęty przy głosach 20 „za”.
 
13/ Pan Paweł Piotrowicz- ref. ds. prawnych przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powołania  Komisji  Doraźnej  do  rozpatrzenia  skarg  na  Dyrektora  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz ustalenia liczby jej członków.

Uchwała Nr II/19/06 w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia skarg na 
Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-Leszczynach  oraz  ustalenia 
liczby jej członków. została podjęta przy głosach 20 „za”.

Następnie Przewodniczący RM poprosił  o zgłaszanie kandydatów na członków 
Komisji Doraźnej:

1. Radny Robert Kowol zgłosił radnego Alojzego Wańka, który wyraził zgodę na 
kandydowanie.

2. Radny  Bernard  Strzoda  zgłosił  radnego  Arkadiusza  Adamczyka,  który 
wyraził zgodę na kandydowanie.

3. Radny  Andrzej  Jarmundowicz  zgłosił  radnego  Henryka  Dyrbusia,  który 
wyraził zgodę na kandydowanie.

Dalszych kandydatów nie zgłoszono.
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14/ W związku z powyższymi zgłoszeniami Pan Paweł Piotrowicz- ref. ds. prawnych 
przedstawił projekt uchwały w sprawie składu osobowego komisji doraźnej powołanej 
do  rozpatrzenia  skarg  na  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-
Leszczynach.

Uchwała Nr II/20/06 w sprawie składu osobowego komisji  doraźnej powołanej do 
rozpatrzenia  skarg  na  Dyrektora  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czerwionce-
Leszczynach. została podjęta przy głosach 20 „za”.

15/  Pani  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Ewa  Kluczniok przedstawiła  projekt 
uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego 
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki” w Knurowie 
przy ul. Sztygarskiej 4,
Uchwała Nr II/21/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Knurów dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy 

i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola 
„Wesołe Nutki” w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4, została podjęta przy głosach 19 
„za” i 1 „wstrzymującym się”.

16/ Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawi projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola  „BIM-BOM”  
w Rybniku,

Uchwała  Nr  II/22/06  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  
z  Miastem  Rybnik  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci 
mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do 
Niepublicznego Przedszkola „BIM-BOM” w Rybniku, została podjęta przy głosach 
19 „za” i 1 „wstrzymującym się”.

17/ Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych dla zespołów szkół.

Uchwała  Nr  II/23/06 w  sprawie  utworzenia  rachunków  dochodów  własnych  dla 
zespołów szkół, została podjęta przy głosach 20 „za”.

18/Pani Teresa Czajka- p.o. Skarbnika Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2006 r.
Poinformowała,  że  do  projektu  uchwały  Radni  otrzymali  w  formie  pisemnej 
uzasadnienie  do  zmian w budżecie  (załącznik  do  protokołu), ponieważ  nie  została 
jeszcze  powołana  Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  której  można  by było  omówić 

11



propozycje poszczególnych zmian w budżecie.
Radny Marek Paluch- zapytał czy zwiększenie dochodu o kwotę 662 zł na koncesje, 
wynika z wpływu Firmy, która tym się będzie zajmowała.
Pani  Irena Woźnica-  Sekretarz  Gminy odczytała  pismo nt.  opłaty koncesyjnej  od 
Firmy  EuerEnergy  Resources  Poland  Sp.  z  o.o.  z  Warszawy,  która  zajmuje  się 
poszukiwaniem złóż metanu na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
Pani  Teresa  Czajka-  wyjaśniła,  że  te  środki  wpłynęły  na  konto  i  muszą  zostać 
wprowadzone do budżetu. Okoliczne gminy również taką opłatę koncesyjną otrzymały 
z tytułu poszukiwania złóż. Nie wiemy jeszcze czy to jest  jednorazowa wpłata czy 
będzie wpływała przez trzy lata, bo na taki okres jest wydana koncesja.
Radny Bogdan Knopik- poprosił o wyjaśnienia nt. wydatkowania środków na zakup 
sprzętów do placówek oświatowych oraz zapytał o sprawę administrowania autobusu 
szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych i przebieg jego trasy.
Pani  Teresa  Czajka-  wyjaśniła,  że  z  budżetu  w  ramach  środków  z  subwencji 
oświatowej  proponuje  się  wydatkować  34300  zł  na  zakup  wyposażenia  
w  szczególności  urządzeń  kuchennych  do  szkół  i  przedszkoli.  Niektóre  placówki 
dołożyły własne środki aby kupić sprzęt o wyższym standardzie, tj: Przedszkole Nr 6 
i Nr 10. 
Pani  Ewa  Kluczniok-  naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśniła,  że  trasa  autobusu 
szkolnego do Zespołu Szkół Specjalnych przebiega w następujący sposób:  Palowice-
Leśniczówka, Bełk, Urząd G i M, Dębieńsko, Czuchów, Malenie do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Leszczynach.
Właścicielem  autobusu  jest  Gmina,  która  ponosi  koszty  ubezpieczenia  
i przeglądów, natomiast na dzierżawę autobusu ogłoszony był przetarg, który wygrał 
Pan  Gołąb  i  obsługuje  on  także  inne  trasy.  Na  każdy  rok  szkolny  przetarg  jest 
ponawiany.

Pani Teresa Czajka wyjaśniła, że załączniki do projektu uchwały zostały zmienione 
tylko z powodu wydatków na zadania inwestycyjne pt. zakupy inwestycyjne. 
Radny Marek Profaska- zapytał czy w § 4 zmiana załącznika dot. tylko roku 2006 
bez analizy 2007 roku.
Pani  Irena  Woźnica-  korekta  załącznika  nr  5  dot.  planowanych  zakupów 
inwestycyjnych dla  placówek  oświatowych,  które  były również  akceptowane  przez 
Komisję Oświaty i Kultury Rady Miejskiej poprzedniej kadencji.
Radny Adam Kapias- zapytał z czego wynikają zmiany zmniejszające plan dochodów 
w § 1 ust.1 pkt c o kwotę 129.464,00 zł i zwiększenie dochodów z podatku rolnego 
o kwotę 13.700,00 zł w ust. 2  pkt a.
Pani Teresa Czajka- wyjaśniła, że kwota 13.700,00 zł z wpływów z podatku rolnego 
od osób prawnych zostaje zaklasyfikowana jako wpływ z podatku rolnego od osób 
fizycznych. Takie korekty wynikają z tego, że planując budżet nie wiemy ile podatków 
faktycznie wpłynie do budżetu. Dlatego w trakcie roku następują korekty budżetu. 
Po zakończeniu dyskusji  nt.  projektu uchwały, Przewodniczący RM poddał go pod 
głosowanie.
Uchwała Nr II/24/06 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 
2006 rok została podjęta „jednogłośnie” (głosowało 20 Radnych).
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Radny  Marek  Profaska-  zaproponował  aby  Rada  przeanalizowała  program 
inwestycyjny,  który  jest  załącznikiem  do  uchwały  budżetowej  Gminy,  pod  kątem 
możliwości pozyskania środków unijnych.
Przewodniczący RM Leszek Salamon-  poprosił aby ten temat omówić w pkt. dot. 
zapytań i wniosków.

Ad. 7
Radny Antoni Bluszcz – w związku z 25 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 
Rada podejmując  uchwałę  wyrazi  swój  hołd dla  tych wszystkich,  którzy w sposób 
czynny sprzeciwiły się  wprowadzeniu  Stanu Wojennego w Polsce.  W tym temacie 
można by było zwołać także sesję aby uhonorować parę osób, które tworzyły struktury 
„solidarności”, były internowane.
Przewodniczący RM- stwierdził,  ze jeszcze przed świętami zostanie zwołana sesja 
opłatkowa, na która można by było zaprosić te osoby.
Burmistrz  Wiesław  Janiszewski-  przypomniał,  że  w  programie  nauczania  
w  szkołach jest wiedza o społeczeństwie, jest wychowanie patriotyczne. Właściwym 
byłoby  uczczenie tych wydarzenie - w jakiś sposób haniebnych dla Polski poprzez 
podjęcia uchwały w tym temacie bez tworzenia ekstra okazji. Ci którzy przecierpieli 
stan wojenny mają swoje zadośćuczynienie, bo dokonała się transformacja ustrojowa. 
Bohaterów  tamtych  wydarzeń  można  zaprosić  na  sesję  uroczystą  i  uhonorować 
„Karolinką”, natomiast w szkołach  zorganizować prelekcje.
Radny Marek Paluch-  stwierdził,  że  w pełni  popiera  stanowisko Burmistrza,  zna 
osoby, które były działaczami podczas stanu wojennego i nie chcą być na piedestale. 
Jeżeli  Pan  Przewodniczący  zaprosiłby  te  osoby  na  uroczystą  sesję  to  na  pewno 
skorzystałyby z zaproszenia.
Radny Adam Kapias-  przychylił  się  do opinii  Burmistrza,  że najlepszą  drogą dla 
uhonorowania tych osób (bohaterów stanu wojennego) to zorganizowanie spotkań, to 
rola  szkół,  ośrodków kultury  w  formie  seminariów,  konferencji  nt.  tych  wydarzeń 
sprzed 25 lat.
Radny  Antoni  Bluszcz przedstawił  projekt  uchwały  wyrażający  stanowisko  Rady 
Miejskiej z okazji 25-rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. 

Uchwała  Nr II/25/06 wyrażający stanowisko Rady Miejskiej z okazji 25-rocznicy 
wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce został podjęta przy głosach 20 „za”.

Ad. 8, 9
Zgłaszanie zapytań i wniosków, udzielanie odpowiedzi. 
Radny  Marek  Profaska zgłosił  wniosek  dot.  analizy  programu  inwestycyjnego  
w części dot. roku 2007 o możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z funduszy 
Unii Europejskiej.
Rada podjęła wniosek przy głosach 20 „za”.

Radny Edward Kucharczyk 
1) zgłosił wniosek dot. Programu Inwestycyjnego, aby wprowadzić zadania, które 

posiadają pełną dokumentację.
2) Zgłosił wniosek dot. zwoływania sesji w godzinach popołudniowych.
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Przewodniczący  RM-  program  inwestycyjny  stanowi  załącznik  do  uchwały 
budżetowej i będzie dyskutowany przed uchwaleniem budżetu.
Natomiast do dyskusji Radnych pozostawia sprawę ustalenia godzin sesji.

Radny Arkadiusz Adamczyk proponuje aby nt. godzin głosować. Proponuje aby to 
była godzina 15.30. 

Radny  Marek  Profaska-  proponuje  aby  w  sprawie  sesji  sprecyzować  konkretny 
dzień.
Przewodniczący RM- zaproponował aby na  grudzień  jeszcze nie ustalać konkretów 
co do sesji, ale od stycznia 2007 roku.

Radny Marek Paluch- zaproponował, aby w styczniu ustalić terminy sesji.
Radny  Henryk  Dyrbuś-  zapytał  czy  Urząd  już  otrzymał  pismo z  Województwa  
w sprawie współfinansowania remontów dróg.
Pan  Krzysztof  Kulesa-  naczelnik  Wydziału  GK,  wyjaśnił,  że  Gmina  zawarła 
porozumienie  dot.  robót  z  Powiatem  na  drogi  powiatowe.  W  ub.  roku  były  
dwa porozumienia dot. remontów dróg wojewódzkich w Przegędzy i w Bełku. Jeśli 
będzie  wola  rady,  Rad  Sołeckich,  Sołtysów  aby  Gmina  te  działania  podjąć  to 
wystąpimy do Zarządu Województwa.

Burmistrz  Wiesław  Janiszewski-   stwierdził,  że  dobrze  by  było  aby  był  jeden 
administrator  dróg  na  terenie  Gminy.  Obecnie  mamy trzy  rodzaje  dróg  na  terenie 
Gminy i należy podjąć uchwałę aby złamać monopol. Będzie występował do włodarzy 
innych Gmin aby zajęły takie  stanowisko  iż  jedna  instytucja  zajmuje  się  drogami. 
Idealnie by było gdyby administratorem był Zarząd Dróg Powiatowych.
Radny Andrzej Jarmundowicz- przekazał prośbę od mieszkańców z Leszczyn dot. 
zaworów gazu i główny wyłącznik prądu. Prawo przewiduje aby były na zewnątrz  
a są budynki gdzie jest wewnątrz i należy zrobić inwestycję. Prosi aby spotkać się  
w styczniu aby informacji udzielić.
Pan Franciszek Blinda- sołtys soł. Stanowice- podziękował Pani Ewie Kluczniok  
w imieniu  Rodziców uczniów ze  Stanowic  za  zrealizowanie  prośby dot.  przewozu 
autobusem szkolnym uczniów do Gimnazjum w Czerwionce.
Podziękował również Panu Leopardowi Pióreckiemu –dyr. ZGK i M za dobrą pracę 
przy modernizacji ul. bocznej Górniczej, która została wybrana i uwalcowana. Robota 
został wykonana ze środków będących w dyspozycji  Rady Sołeckiej.

Radny Antoni Bluszcz
1) Przeprowadzić kontrolę radarową na ul. 3 Maja i ul. Gliwickiej.
2) Dyrektor ZS w Czuchowie prosi o wymianę oświetlenia na hali sportowej.
3) Zabudować  próg  zwalniający  na  ul.  Kościelnej–  na  wysokości  domu 

pogrzebowego.

Radny Henryk Dyrbuś 
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1) wystąpić  do  administratora  drogi  Rybnik-Katowice  o  umieszczenie  skrzyń  
z piaskiem w rejonie podjazdów i skrzyżowań na terenie soł. Przegędza oraz na 
drogach powiatowych i gminnych.

2) Wystąpić  do  telekomunikacji  o  usunięcie  niepotrzebnych  słupów 
telefonicznych znajdujących się w pasie drogowym

3) Udrożnić  korytka  znajdujące  się  na  poboczu  na  ul.  Polnej,  Korfantego  
i Szkolnej.

Radny Arkadiusz Adamczyk
1) Przygotować pisemną informację nt. regulaminów wypłacania diet dla radnych 

w okolicznych miejscowościach. Czy diety wypłacane są ryczałtowo, na jakich 
zasadach następują potrącenia za nieobecności.

2) Podjąć  działania związane z poprawą stanu nawierzchni  drogi,  która  została 
uszkodzona  podczas  budowy  kanalizacji,  przy  wyjeździe  z  ul.  Jasnej  na  
ul. Ks. Pojdy. 

Ad. 10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM Leszek Salamon podziękował 
wszystkim  za  udział  w  obradach  po  czym  „zamknął”  sesję  Rady  Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach. 
           
Protokołowała: 
Insp. Kazimiera Gorzawska

Przewodniczący Rady Miejskiej
    lek. med. Leszek Salamon 
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