
Protokół Nr IV/07

z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach
w dniu 28 grudnia 2006 r.

Otwarcia IV sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która 
odbyła  się  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  przy  ul.  Furgoła  78,  dokonał 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej-  lek.  med.  Leszek  Salamon.  Poinformował,  że 
przed częścią uroczystą, na której wręczane będą wyróżnienia „Karolinka”, zwołana 
została część robocza.
Następnie  powitał  wszystkich  Radnych,  sołtysów  oraz  przewodniczących  Rad  
i Zarządów Dzielnic oraz przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta.
Na sesję zaproszono:
21  radnych (lista obecności w zał.)
12  Sołtysów, Przewodniczących Rad, (lista obecności w zał.)
      Zarządów Dzielnic oraz Osiedla
  5  gości (lista obecności w zał.)

W posiedzeniu wzięło udział 19 Radnych. Nieobecność usprawiedliwił: radny Edward 
Kucharczyk i radny Krzysztof Rak. 
Przewodniczący RM stwierdził  na podstawie listy obecności,  iż w obradach bierze 
udział  wymagana  liczba  Radnych  stanowiąca  quorum  do  podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Ad. 2
Przed  przedstawieniem  porządku  obrad  Przewodniczący  RM  poinformował,  że 
otrzymał pismo Burmistrza Gminy i Miasta dot. wprowadzenia korekty do projektu 
uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  budżetowej  Gminy  i  Miasta  na  2006  r.  
W  związku  z  powyższym  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dot.  wprowadzenia 
dodatkowych korekt do projektu przedmiotowej uchwały.
Wniosek został podjęty „jednogłośnie” (głosowało 19 radnych). 

Następnie Przewodniczący RM przedstawił porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjecie uchwał w sprawie:

1) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2006 rok,
2) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
3) sprawie  ustalenia  limitów  oraz  upoważnień  dla  Burmistrza  Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok.
4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
6. Zakończenie

Porządek został przyjęty bez uwag- „jednogłośnie”.



Ad. 3
1/  Pani  Teresa  Czajka-  peł.  obowiązki  skarbnika  Gminy,  przedstawiła  projekt 
uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2006 rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwał Nr IV/43/06 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 
2006 rok została podjęta „jednogłośnie” (głosowało 19 Radnych)

2/  Pani  Teresa  Czajka–  peł.  obowiązki  skarbnika  Gminy,  przedstawiła  projekt 
uchwały  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku 
budżetowego.

Radny Waldemar Mitura-   w programie inwestycyjnym były  zapisane  środki  na 
trybuny dla KS „Górnik Czerwionka” w kwocie 13500,00 zł a teraz w wydatkach na 
2006 rok nie ma tego zadania.

Pani Teresa Czajka- zadanie to faktycznie jest zapisane w programie inwestycyjnym 
na 2006 rok, ale technicznie nie jest możliwe do zrealizowania. Były przeprowadzone 
oględziny przez Firmę, która miało to realizować ale  stwierdziła, że zakres robót jest 
znacznie większy niż zaplanowano środków. Dlatego trzeba te zadanie przesunąć na 
następny rok  a  środki  zabezpieczyć  jako wolne,  ponieważ nie  wiadomo ile  trzeba 
będzie jeszcze dołożyć.

Pani Irena Woźnica- sekretarz G i M po ustaleniu dodatkowych kwot będzie wniosek 
do budżetu na 2007 rok, ponieważ trybuny wymagają znacznej przebudowy.

Uchwała  Nr  IV/44/06  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  
z  upływem  roku  budżetowego  została  podjęta  „jednogłośnie”  (głosowało  19 
radnych).

3/ Pani Teresa Czajka- peł. obowiązki skarbnika G i M przedstawiła, projekt uchwały 
w  sprawie  ustalenia  limitów  oraz  upoważnień  dla  Burmistrza  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok.

Radny Antoni Bluszcz- zapytał czy to upoważnienie Burmistrza i wynikające z art. 
26a u.o.s.g. pozwoli aby Burmistrz mógł w drodze zarządzenia upoważnić swojego 
zastępcę do wykonywania czynności wynikających z tej uchwały.

Pani Justyna Domżoł- isp. ds. prawnych wyjaśniła, że upoważnienia wynikające z tej 
uchwały obowiązują tylko Burmistrza.

Radny  Adam  Kapias-  zapytał  czy  podjęcie  takiej  uchwały  spowodowane  jest 
możliwością  wystąpienia  przejściowego  deficytu  budżetowego  w  ciągu  roku 
budżetowego, spowodowanego np. brakiem wpływów z podatków, co może się wiązać 
z realizacją rozpoczętych zadań.
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Pani Teresa Czajka- wydatki z budżetu są już na początku roku a podatki wpływają 
późnej, stąd mogą wystąpić braki finansowe. Bierze się także pod uwagę „poślizgi”  
z tytułu zwrotu podatku. Trwa realizacja zadania kanalizacja Leszczyny Stare i na to 
zadanie  też trzeba zabezpieczyć środki,  aby wyasygnować je  na  zadanie,  a  późnej 
starać się o zwrot z funduszy unijnych.

Pani Irena Woźnica- każdorazowo jest analizowana sprawa zapłaty zobowiązania czy 
korzystniejsze jest zaciągnięcie kredytu czy też zapłacenie odsetek karnych.

Uchwała  Nr  IV/45/06  w  sprawie  ustalenia  limitów  oraz  upoważnień  dla 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok została podjęta 
„jednogłośnie” (głosowało 19 radnych).
 
Ad. 4
Radny  Adama  Kapias-  zapytał  nt.  planu  inwestycyjnego  tj.  realizacji  zadania- 
kanalizacja sołectw. Kwota ogólna to około 118 mln zł. Na rok 2007 zaplanowane jest 
20 tys. zł a na rok 2008 brak jest środków na to zadanie w programie inwestycyjnym. 
Na co ma wystarczyć 20 tys. zł. Z tego wynika, że to zadanie przejdzie na następną 
kadencję Rady. W tej kadencji realne byłoby przeznaczenie 8 mln zł na to zadanie. 
Wobec tego celowe w przyszłości byłyby ograniczenia pewnych inwestycji na korzyść 
I etapu kanalizacji.

Pani Irena Woźnica-  sekretarz G i M- ten temat należy szerzej omówić na etapie 
budżetu na 2007 rok, bo kwota na to zadanie jest ogromna- prawie 2 budżety Gminy. 
Nie jest możliwe aby to zadanie było realizowane tylko ze środków własnych musi 
być  realizowane  również  ze  środków  unijnych.  Okres  dotacyjny  z  funduszy 
europejskich obejmuje lata 2007-2013. Jak ukaże się odpowiedni program, a będzie 
wola Rady to należałoby zabezpieczyć środki jako udział własny aby wniosek mógłby 
być  rozpatrywany.  Szeroko ten  temat  będzie  dyskutowany na  Komisji  Gospodarki 
Kom. i Bud oraz nad całym budżetem.

Burmistrz Gminy i Miasta- Wiesław Janiszewski-   dobrze, że te pytanie zostało 
zadane. Na ostatniej sesji były głosy, aby urealnić program inwestycyjny. To zadanie 
powinno być priorytetowe nie ze względu na to, że zadanie ma być, ale po to żeby 
spełnić wymogi unijne bo w przeciwnym razie będziemy płacić kary. 
Mamy podstawę do tego, aby otrzymać duże dofinansowanie z Unii, ponieważ są tam 
ujęcia wodne.

Radny Bernard Strzoda-  ta  inwestycja jest  przygotowywana tak aby uzyskać jak 
najwięcej środków unijnych. Inwestycja jest ponad Gminna bo włączone będzie w to 
miasto Orzesze. Ochrona terenów w dwóch Gminach jest dodatkowym argumentem 
w  momencie  ubiegania  się  o  środki  unijne.  W GFOŚ  i  GW zabezpieczone  jest  
20 tys. zł na rok 2007 aby rozpocząć inwestycję w minimalnym stopniu po to aby nie 
przepadły uzgodnienia i nie wygasło pozwolenie na budowę.
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Wiceprzewodniczący  RM  Marek  Profaska-  powinien  być  również  rozważony 
następny  aspekt.  Zgodnie  z  dyrektywami  Unii  Europejskiej  prawie  70  %  tych 
środków,  które  są  przewidziane  na  dofinansowanie  naszego  kraju  będą  to  środki 
związane  z  ochroną  środowiska  (budowa kanalizacji)  oraz  infrastrukturę  drogową. 
Trzeba jeszcze przeanalizować możliwości pozyskania tych środków na kanalizację 
dzielnic: Czuchów, Dębieńsko, itd.

Radny Adam Kapias- kilkanaście lat temu próbowaliśmy określić taką dyrektywę dla 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach aby sprawy związane z kanalizacją były 
sformułowane w formie planu dla całej Gminy na okres 10- 15- letni.

Wiceprzewodniczący  RM  Marek  Profaska-  zgadza  się  z  Panem  Kapiasem,  
bo transze, które są planowane do roku 2013, będą rozpatrywane w 2007 roku. Trzeba 
podjąć  działania  tak  aby  w  I  półroczu  2007  roku  określić  zakres  i  występować  
o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Pani  Irena  Woźnica- poinformowała  Radnych,  że  29.12.2006  r.  na  cmentarzu  
w  Rybniku  o  godz.  11.30  odbędą  się  uroczystości  pogrzebowe  śp.  Adolfa 
Kijowskiego- długoletniego Prezesa Związku Kombatantów RP.

Radny Antoni Bluszcz- zgłosił pisemnie wniosek dot. udostępnienia w Biurze Rady 
do wglądu, dokumentacji w sprawie Pani Anny Całka. (zał. do protokołu)

Ad. 6
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji, Przewodniczący zaprosił wszystkich zebranych 
na II część sesji związanej z uroczystościami wręczenia wyróżnienia „Karolinka”.

Część II

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił wszystkich obecnych do powstania 
i wysłuchania Hymnu państwowego, który zagrała Orkiestra Dęta „Dębieńsko”.

Następnie dokonał otwarcia uroczystej sesji a następnie powitał zaproszonych gości.

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  uchwały  Rady  Miejskiej  dot. 
przyznawania wyróżnienia „Karolinka” tj.  Uchwałę Nr XIII/81/2003 RM z 24 
października  2003  r.  oraz  uchwałę  zmieniającą  tj.  Uchwałę  Nr  XL/339/05  
z 16.12.2005 r. Zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej tj.  portretów 
laureatów wyróżnienia „Karolinka” w latach 1997-2005.

2. Burmistrz jako Przewodniczący Kapituły zaprosił członków Kapituły do zajęcia 
honorowych miejsc na scenie.

3. Burmistrz  Wiesław  Janiszewski  jako  przewodniczący  Kapituły  przedstawił 
Protokół z posiedzenia Kapituły wyróżnienia „Karolinka” w dniu 7 grudnia 2006 
r. 
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4. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawili  dossier laureatów 
wyróżnionych statuetką „Karolinka” w roku 2006, a następnie wręczyli statuetki 
oraz dyplomy. 

5. Po części oficjalnej związanej z wręczaniem statuetek „Karolinka” głos zabrała 
Pani  Ewa  Bukowska,  która  w  imieniu  wszystkich  laureatów  podziękowała 
Kapitule Wyróżnień za pamięć i przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia. 

6. Przewodniczący  RM  zaprosił  wyróżnionych  oraz  Członków  Kapituły  do 
wspólnego  zdjęcia  oraz  do  obejrzenia  programu  artystycznego  w  wykonaniu 
zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dzieci z Przedszkoli Nr 6, 7 i 10.

7. Po zakończeniu występów Przewodniczący RM zaprosił laureatów oraz 
wszystkich gości na spotkanie noworoczne.

Protokołowała:
Insp. K. Gorzawska

Przewodniczący Rady Miejskiej
     lek. med. Leszek Salamon
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