Protokół Nr V/06
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 26 stycznia 2007 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przed rozpoczęciem obrad sesji wystąpiła Klaudia Chwołka w krótkim recitalu kolęd.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że umożliwiła Klaudii uczestnictwo w 4 – dniowych
warsztatach dla młodzieży uzdolnionej muzycznie w Domu Kultury w Raciborzu, gdzie
zajęcia prowadzić będzie m.in. Elżbieta Zapendowska.
Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej radny Leszek Salamon, który przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów,
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, pracowników Urzędu.
Na sesję zaproszono:
21 radnych,
27 gości,
15 sołtysów, przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.
W sesji uczestniczyło 21 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Salamon stwierdził na podstawie listy obecności,
że w sesji bierze udział wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie poparcia działań samorządu Województwa Śląskiego zmierzających do utworzenia
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny filii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Rybniku na wniosek Komisji Oświaty i Kultury.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 19 głosach „za”.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 20.12.2006 r. i 28.12.2006 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności.
5.
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
6.
Informacja o bieżącej korespondencji.
7.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1/
2/

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,

3/

4/

5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

17/
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wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności
związanych z delegowaniem w ramach podróży służbowej Przewodniczącego Rady
Miejskiej,
uchylająca Uchwałę Nr L/446/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
29 września 2006 r. w sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny,
powołania Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
powołania Komisji dyscyplinarnych I- szej i II- giej instancji,
uzgodnienia podwyższenia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju,
zmian w uchwale o opłacie targowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na 2007 rok,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok,
stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2007
r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
wyznaczenia inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2007,
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007,
zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2007,
przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania
nagród” w szkołach na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,
działań zmierzających do utworzenia na terenie gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku.

8.
9.
10.
11.

Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Zakończenie.

Ad. 3
Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 20 grudnia 2006 r. i 28 grudnia 2006 r.
Uwag do treści protokołów nie zgłoszono.
Protokół z sesji 20 grudnia 2006 r. został przyjęty przy jednogłośnie 21 głosami „za”.
Protokół z sesji 28 grudnia 2006 r. został przyjęty przy jednogłośnie 21 głosami „za”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.).
Uwag do treści sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący radny Adam Kapias poinformował, iż
posiedzenie Komisji odbyło się 11 stycznia br., omówiono następujące sprawy:
- pismo Pana W. Zagały dot. zlecenia przez Urząd Gminy i Miasta w 2005 roku szkoleń,
które prowadzili pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w K-cach. Z informacji
uzyskanych od pracowników Urzędu wynika, że w istniejącej dokumentacji brak jest
takich dokumentów i zarzuty zawarte w piśmie nie znajdują potwierdzenia,
- informacja nt. podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w MOS i R
i wysokości płaconych stawek czynszowych. Stwierdzono, że niektóre umowy nie są
korzystne dla gminy,
- informacja w sprawie wyników kontroli RIO – temat ten będzie kontynuowany.
Burmistrz G i M prosił wszystkie Komisji, a w szczególności Komisję Rewizyjną o to aby
wnioski Komisji trafiały także do Burmistrza, bo skoro są nieprawidłowości to chciałby to
wyprostować. Apeluje aby takie wnioski były artykułowane, bo są one bardzo potrzebne.
Radny Adam Kapias zapewnił, że wnioski będą na bieżąco spływać, natomiast zwracał się
o pewne dokumenty, konkretnie chodzi o umowy ale do dnia dzisiejszego ich nie otrzymał.
Burmistrz G i M poinformował o ogromie pracy jaki spoczywa w tej chwili na Urzędzie.
Chodzi o prace na linii Prokuratura – Urząd. Jest to stos dokumentów oryginałów bądź
kserokopii, stąd prosiłby radnych aby nie powiększać pracy poszczególnych Wydziałów i aby
w miarę możliwości dokonywać wglądu do dokumentów.
2) Komisja Promocji i Rozwoju – Przewodniczący radny Marek Paluch poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 17 stycznia br., omówiono następujące sprawy:
- przyjęto Plan Pracy Komisji oraz harmonogram posiedzeń na 2007 rok,
- zapoznano się z zakresem działalności Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta,
- omówiono temat tworzenia nowej Strategii Gminy i Miasta,
- omówiono również wniosek radnego A. Kapiasa dot. utworzenia referatu ds.
pozyskiwania środków zewnętrznych.
3) Komisja Działalności Gospodarczej – Przewodniczący radny Bogdan Knopik
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 18 stycznia br., omówiono następujące
sprawy:
- przyjęto Plan Pracy Komisji na kadencję,
- omówiono projekty uchwał na najbliższą sesję Rady,
- omówiono projekt budżetu gminy i miasta na 2007 rok, wątpliwości i szerszą dyskusję
wzbudził temat dot. powołania rzecznika prasowego Urzędu.
4) Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Przewodniczący radny
Krzysztof Rak poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 stycznia br., omówiono
następujące sprawy:
- omówiono materiały na sesję Rady Miejskiej w szczególności Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych raz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii,
- zajęto się sprawą czynszów na lokale wynajmowane przez podmioty medyczne,
- zapoznano się pismami dot. budowy ośrodków zdrowia w Książenicach i Stanowicach.
5) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 23 stycznia br., omówiono następujące sprawy:

-

-
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zapoznano się z projektami uchwał na sesję Rady Miejskiej, w szczególności
w zakresie dot. budżetu gminy na 2007 rok,
szczegółowo omówiono sprawę dot. projektu uchwały w sprawie Regulaminu
przyznawania dodatków dla nauczycieli, którą zaopiniowano pozytywnie,
zapoznano się z pismem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku dot. rozważenia możliwości utworzenia na terenie
Gminy filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku – Komisja podjęła
inicjatywę uchwałodawczą w zakresie podjęcia takiej uchwały, co zostało
wprowadzone do porządku obrad sesji,
omawiano również możliwość utworzenia filii wyższej szkoły na bazie Zespołu Szkół,
przyjęto Plan Pracy Komisji .

6) Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – Przewodniczący radny Waldemar Mitura
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 stycznia br., omówiono następujące
sprawy:
- sytuację KS „Górnik 23 Czerwionka” – przedstawiciele Klubu przedstawili informację
o sytuacji Klubu; temat będzie kontynuowany,
- omówiono projekt budżetu gminy i miasta na 2007 r. w zakresie dot. działalności
sportowej,
- zgłoszono wnioski dot. rozeznania sprawy dojazdu do boiska w Przegędzy,
oszacowania straty i koszty remontu ogrodzenia boiska LKS Ruch Stanowice,
przyznania środki na organizację obchodów jubileuszu 85-lecia KS „Piast” Leszczyny,
- przyjęto Plan Pracy Komisji na 2007 rok.
7) Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Przewodniczący radny Alojzy
Waniek poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się stycznia br., omówiono
następujące sprawy:
- Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesje Rady Miejskiej – do
których nie zgłoszono większych uwag.
- omówiono projekt budżetu Gminy i Miasta na 2007 rok, szczegółowo zapoznano się
z autokorektą do projektu. Po dyskusji jednogłośnie podjęto wniosek aby w przypadku
pojawienia się w ciągu roku budżetowego 2007 dodatkowych środków przeznaczyć
je na zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Omówiono również zadania zapisane w Programie Inwestycyjnym
na lata 2007 – 2009.
- wskazywano potrzebę wykonania ewidencji wszystkich dróg i chodników gminnych
oraz wykazów dróg które posiadają dokumentację i inwestycji na które zaangażowano
już pewne kwoty.
- zapoznano się z wnioskami:
Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka dot. wprowadzenia do budżetu roku 2007
zadań:
odwodnienie
i
utwardzenie
drogi
bocznej
Furgoła
137 – 137 E oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy,
Wiceprzewodniczącego Rady Marka Profaski dot. wprowadzenia zadań do Programu
Inwestycyjnego, które przekazano do Komisji Budżetu i Finansów.
- przyjęto Plan Pracy Komisji na 2007 rok.
8) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
19 stycznia br., omówiono następujące sprawy:
- zapoznano się z projektem budżetu Gminy i Miasta na 2007 r. zgłaszając co do jego
zapisów liczne uwagi i pytania,
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- zwrócono
uwagę
na
potrzebę zabudowy tablic z nazwami ulic, szczególnie
w sołectwach. Ustalono, że potrzeby w tym zakresie rozpoznane zostaną po dokonaniu
objazdu dróg planowanego przez Komisję Gospodarki Komunalnej,
- Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby w przypadku pojawienia się w ciągu roku
budżetowego 2007 dodatkowych środków, zwiększyć środki przeznaczone dla rad
sołeckich i rad dzielnic o 15-20 tys. zł.,
- poruszono sprawę dalszego funkcjonowania Domu Kultury przy ul. Furgoła
i wysokości środków potrzebnych na generalny remont tego obiektu oraz zwrócono
uwagę na potrzebę rozwiązania problemu dot. zatrudnienia Komendanta Gminnego
OSP,
- omówiono pozostałe projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej szerszą
dyskusję
wzbudził
temat
dot.
funkcjonowania
Gminnej
Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w sprawach bieżących w związku z publikacją na łamach Tygodnika „Nowiny” oraz
forum dyskusyjnego IRG wypowiedzi radnego Antoniego Bluszcza, Komisja podjęła
wniosek w którym potępiła zachowanie radnego podważającego demokratyczne
wybory i demokratyczne procedury przeprowadzone na sesji Rady. Komisja zwraca się
do radnego o wyjaśnienia w tej sprawie i przeproszenie radnych.
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał o co właściwie chodzi w sprawie dot. radnego
A. Bluszcza, kogo znieważył bo osobiście w żaden sposób nie czuje się znieważony.
Pytał czy Komisja sprawę rozpatrywała w obecności radnego Bluszcza czy też za jego
plecami?
Radny Henryk Dyrbuś odpowiedział, że radny A. Bluszcz nie był obecny a sprawę
przedstawił radny R. Jonderko.
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że na jesieni ubiegłego roku ludność Gminy i Miasta
na wyborach wybrała w sposób demokratyczny pewną ilość radnych, na sesji 5 grudnia
powołano Komisje, określono ich skład ilościowy, 20 grudnia zatwierdzono składy osobowe
Komisji oraz ich Przewodniczących. Na łamach tygodnika „Nowiny” ukazała się wypowiedź
radnego A. Bluszcza w której stwierdza, że układ w naszej Radzie przypomina sytuacje kiedy
bolszewicy wycieli mieńszewików. Nie rozumie jak demokratycznie wybranych radnych
można porównywać do bolszewików. Zwrócił uwagę również na fakt, iż w prasie lokalnej
przedstawiana jest sytuacja, że pewni radni zostali wycięci z pracy w poszczególnych
Komisjach. Chciał w związku z tym pokazać, że np. w Komisji Działalności Gospodarczej –
bardzo ważnej Komisji, jest zapisanych 5 osób, brakuje do pełnego składy 4 członków; radni
mogą się tu zapisać i pracować. Następna Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej – zapisanych również 5 osób, Komisja Prawa – zapisanych 7 osób. Można
zapisywać się do tych komisji i pracować, nie tylko chodzić po diety, ale rzeczywiście
pracować dla dobra całej Gmin. Dlatego chciano i taki był wniosek z Komisji aby radny
Bluszcz wypowiedział się w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Marek Profaska – z wypowiedzi radnego odniósł wrażenie, że nie
liczą się kompetencje, liczy się tylko to aby się zapisać, żeby być w jakieś komisji a nie liczy
się to czy ktoś coś potrafi, chce wnieść, coś zrobić. Czy na tym polega demokracja, chyba nie.
Radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił uwagę, że sprawa radnego Bluszcza powinna być
omawiana w jego obecności zarówno na Komisji, jak i teraz na sesji.
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Jonderka dot. demokracji i możliwości zapisu do tej
komisji gdzie zostały wolne miejsca myśli, że radni wskazali te komisji w których czuli się
najbardziej kompetentni. Osobiście 11 lat pracuje jako dziennikarz sportowy, zajmuje się
zawodowo sportem, od 4 lat jest Prezesem KS „Piast” Leszczyny, jest członkiem Śląskiego
Związku Piłki Nożnej – Wydziału Gier i szanowni koledzy radni uznali, iż nie ma
wystarczających kompetencji by działać w Komisji Sportu.
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9)
Komisja
Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 19 stycznia br., omówiono następujące sprawy:
- projekty uchwał Rady Miejskiej, do których komisja nie wniosła dodatkowych
poprawek,
- do projektu uchwały budżetowej Gminy i miasta na 2007 rok zostały podjęte
następujące wnioski:
1. Zabezpieczyć środki na zakup koparko-ładowarki dla ZGK i M,
2. Pomniejszyć kwotę 314 tys zł na wzrost wynagrodzeń w administracji o wartość
planowaną na etat rzecznika prasowego,
3. Zabezpieczyć środki w budżecie- Wydział G i R na kwotę 5 tys zł na zadania
związane z konkursem na zagospodarowanie ogrodów oraz wyjazdy rolników na
wystawy, przenosząc: 2 tys zł z budżetu Biura Rady- tel. komórkowe
3 tys zł z budżetu G i R- melioracja gruntów
4. Zlikwidować dzikie wysypisko śmieci w rejonie doliny rzeki Bierawki (za Szkołą
Podstawową),
5. Dokonać przeglądu dróg i poboczy na terenie Gminy, celem usunięcia śmieci.
- w kolejnym punkcie Komisja przyjęła Plan Pracy na całą kadencję.
- w sprawach bieżących podjęto „jednogłośnie” następujące wnioski:
1. Po okresie zimowym przeprowadzić przegląd dróg i poboczy celem usunięcia śmieci.
2. Zlikwidować dzikie wysypisko śmieci w dolinie rzeki Bierawki w soł. Bełk.
- zapoznano się również z pismami:
Pana Aleksandra Żukowskiego
w sprawie przyspieszenia działań związanych
z ustanowieniem pomnika przyrody głazu im. Alojzego Damca.
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik
o zapewnieniu współpracy przy wykonaniu ścieżki edukacyjnej PrzyrodniczoDydaktycznej w Przegędzy.
Z pismem skierowanym do Lokalnych Kół Łowieckich na przekazanie dotacji z Gminy na
zagospodarowanie pól pod liniami wysokiego napięcia co łączy się ze zmniejszeniem
szkód łowieckich.
10) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 stycznia br., omówiono następujące
sprawy:
- omówiono projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej,
- przyjęto Plan Pracy Komisji,
- omówiono projekt budżetu gminy i miasta wraz z autopoprawkami,
- Komisja rozpatrzyła również wnioski Komisji Branżowych oraz wnioski które na
piśmie wpłynęły do Komisji, wnioski które przegłosowano to:
1)
wniosek Komisji Ochrony Środowiska dot. 5 tys. zł. na zadanie konkurs na
zagospodarowanie ogrodów oraz wyjazd rolników na wystawę przyjęto
jednogłośnie przesuwając środki z budżetu Biura Rady,
2)
wydatki w dziale 750 rozdział 75023 – materiały i wyposażenia obniżyć
z 200 tys. zł. do 180 tys. zł.,
3)
wydatki w dziale 750 rozdział 75095 – fundusz reprezentacyjny obniżyć
z 50 tys. zł. do 39.500 zł.,
4)
wydatki w dziale 750 rozdział 75029 – wynagrodzenia obniżyć o kwotę
57 tys. zł.,
5)
uzyskaną w wyniku powyższych przesunięć kwotę 87.500 zł. przeznaczyć na:
37.500 zł. – Promocję Gminy,
50.000 zł. – Rezerwę budżetową

-
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wnioski okołobudżetowe tzn.
dot. kanalizacji, ośrodków zdrowia w sołectwa
uznano za zasadne i będą wprowadzane sukcesywnie do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego,
ustalono, iż należy opracować kompleksowo koncepcję kanalizacji całej Gminy
z podziałem na poszczególne sołectwa i dzielnice.

11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy – Przewodniczący radny Bernard Strzoda
poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 16 i 23 stycznia br., omówiono następujące
sprawy:
- projekt budżetu gminy i miasta, szczególnie z zakresie oświaty i pomocy społecznej –
sugerowano aby zmienić politykę w zakresie udzielania pomocy społecznej, aby
mieszkańców przygotować do wejścia na rynek pracy a nie utrzymywać ich na
zasiłkach,
- podjęto wniosek o przesunięcie środków w wysokości 100 tys. zł. z dz. 852 rozdział
85214 – na sporządzenie ewidencji dróg gminnych, jak również 40 tys. zł. do działu
promocji gminy, celem opracowania materiałów informacyjnych i promocyjnych
o naszej Gminie,
- ewentualne wolne środki w ciągu roku skierować na dokończenie rozpoczętych
inwestycji drogowych m.in. w sołectwach: Palowice, Szczejkowice, Bełk. Ustalono,
że w kolejnym budżecie brak jest środków na remonty dróg,
- omówiono sytuację w Radzie, skierowano w tym temacie pismo do Przewodniczącego
o rekonstrukcję Komisji Rady, uwzględniając kompetencje poszczególnych radnych.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :

1) wniosek Burmistrza Gminy i Miasta o podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani
2)
3)
4)
5)

Teresy Czajka na stanowisko Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pisma Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka dot. wprowadzenia do budżetu roku
2007 zadań: odwodnienie i utwardzenie drogi bocznej Furgoła
137 – 137 E oraz budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy,
pismo Wiceprzewodniczącego Rady Marka Profaski dot. wprowadzenia zadań do
Programu Inwestycyjnego,
pismo Sołtysa Sołectwa Książenice dot. budowy ośrodka zdrowia
w Książenicach – powyższe pisma przekazano na posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów.
pismo Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy dot. reorganizacji Komisji –
poinformował, że wczoraj spotkał się w tym temacie z Przewodniczącym Klubu.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady prosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Bogdan Knopik zgłosił radnego Marka Paluch – który wyraził zgodę.
Radny Henryk Dyrbuś zgłosił radnego Alojzego Wańka – który wyraził zgodę.
Radny Alojzy Waniek zgłosił radną Stefanię Szyp – która wyraziła zgodę.
Skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: radna Stefania Szyp, radny Marek Paluch,
radny Alojzy Waniek, został przyjęty przy 20 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali radnego Marka Palucha na Przewodniczącego
Komisji.
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Przewodniczący Rady prosił o zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego.
Radny Ryszard Jonderko zgłosił radnego Józefa Szczekały – który wyraził zgodę na
kandydowanie.
W związku z brakiem zgłoszeń kolejnych kandydatów Przewodniczący prosił Komisję
Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przedstawienie zasad głosowania – w tym
celu ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił karty do głosowania.
Pan Zbigniew Pławecki Radca Prawny poinformował, że na karcie do głosowania jest
jedno nazwisko, przy nim słowa „tak” i „nie”, krzyżyk stawia się w jednej kratce,
w przypadku gdy nie zostanie postawiony krzyżyk, będzie to głos wstrzymujący,
w przypadku postawienia dwóch krzyżyków – głos nieważny.
Dla wyboru Wiceprzewodniczącego wymagana jest bezwzględna większość głosów
ważnych.
Zasady głosowania przyjęto jednogłośnie 21 głosami „za”,
Następnie przystąpiono do głosowania.
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na podliczenie głosów.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Paluch odczytał protokół
Komisji stwierdzający, że w głosowaniu brało udział 21 radnych, głosów ważnych oddano 20,
nieważny 1.
Głosów „Tak” oddano 14, „Nie” oddano 4, „Wstrzymujący” oddano 2.
W związku z powyższym radny Józef Szczekała otrzymał bezwzględną większość głosów
„za” i został wybranym na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Uchwała Nr V/46/07 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
Pan Zbigniew Pławecki Radca Prawny wyjaśnił, że z orzecznictwa wynika iż głosowanie
uchwały, które się odbyło jest II etapem. I etap to jest etap głosowania tajnego, gdzie Rada
jako organ stanowiący dokonuje wyboru, natomiast potwierdzeniem tego, że cała procedura
została przeprowadzona prawidłowo, że Rada nie ma żadnych zastrzeżeń do sposobu i trybu
przeprowadzenia wyborów jest uchwała stwierdzająca. I to głosowanie nie ma charakteru
stanowiącego, jest to głosowanie stwierdzające nad faktem, że wybór w drodze głosowania
tajnego został przeprowadzony prawidłowo.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że większość radnych z Klubu Radnych Ruchu Rozwoju
Gminy głosowała za kandydaturą radnego Józefa Szczekały na Wiceprzewodniczącego Rady,
zgodnie z ustaleniami podjętymi na pierwszej sesji. Jest to deklaracja współpracy, myśli że
„Wspólnota” również w ten sposób to odbierze.
Wiceprzewodniczący Józef Szczekała podziękował za zaufanie i powierzenie stanowiska
Wiceprzewodniczącego Rady. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę.
2) Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady prosił poszczególnych Przewodniczący Komisji Branżowych
o przedstawienie Planów Pracy swoich Komisji.
Radny Marek Paluch Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju przedstawił Plan
Pracy Komisji:
1. Cykliczne, comiesięczne spotkania Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Ścisła współpraca z Wydziałem Rozwoju Gminy i Miasta.
3. Kwartalne sprawozdania Naczelnika Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Pani
Krystyny Jasiczek z wykonania budżetu Wydziału.
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4. Występowanie do Burmistrza oraz Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą
promującą Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Plan Promocji Gminy.
5. Opiniowanie propozycji mających na celu rozwój gminy, w szczególności propozycji
jednostek pomocniczych gminy.
6. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem wieloletnich programów
inwestycyjnych.
7. Współpraca z sąsiednimi gminami w celu wspólnego promowania regionu.
8. Współdziałanie z instytucjami w zakresie organizowania lokalnych i ponadlokalnych
wystaw i targów promujących gminę.
9. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu usprawnienia reorientacji
zawodowej wynikającej z potrzeb rynku pracy.
10. Omawianie bieżących materiałów na sesje Rady Miejskiej.
Radny Bogdan Knopik Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej przedstawił
Plan Pracy Komisji:
1. Analiza aktualnego stanu podmiotów gospodarczych.
2. Zapoznanie się z tzw. planem bezrobocia i inicjowanie zadań mających na celu jego
minimalizację.
3. Analiza ofert inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta.
4. Współpraca z wydziałami Urzędu Gminy i Miasta, podlegającymi tematycznie
Komisji.
5. Współpraca z Izbą Przemysłowo – Handlową i innymi organizacjami zrzeszającymi
przedsiębiorców.
6. Współpraca z wydziałami Urzędu Gminy i Miasta w celu opracowania ofert
nieruchomości gminy, przeznaczonych do zbycia pod inwestycje.
7. Bieżące rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do Komisji oraz pomoc w ich
rozwiązywaniu.
Radny Robert Kowol Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił Plan Pracy
Komisji:
1. Nawiązanie stałej współpracy z Wydziałem Edukacji, Miejskim Ośrodkiem Kultury i
Biblioteką Publiczną.
2. Wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy i Miasta środków na
funkcjonowanie
w/w jednostek organizacyjnych, w zakresie:
- realizacji zadań statutowych,
- rozwoju w/w placówek,
- remontów i modernizacji,
- przyszłościowego tworzenia nowych placówek m.in. na terenie sołectw.
3. Zajmowanie stanowiska w sprawach Programów Inwestycyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem w/w podmiotów, jak również całości Programu.
4. Dokonywanie przeglądów jednostek organizacyjnych (np. wiosenny, przed
rozpoczęciem roku szkolnego itp.).
5. Nawiązanie współpracy z Komisją Kultury i Oświaty Rady Powiatu, jak również
Radami gmin ościennych.
Radny Waldemar Mitura Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
przedstawił Plan Pracy Komisji:
1. Wszechstronna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w CzerwionceLeszczynach:
a) powołanie w 2008 roku:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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- sekcji
piłkarskiej, młodzieżowej,
- sekcji pływackiej dla dzieci,
b) współorganizacja sołeckich i osiedlowych turniejów sportowych w różnych
dyscyplinach,
c) organizacja wyjazdów na imprezy sportowe, współorganizacja imprez typu
Akcja Lato, Zima,
d) rozwój rekreacji masowej np. turystyka rowerowa.
Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami sportowymi z naszej gminy.
Działania mające na celu promocję sportu masowego wśród młodzieży i dorosłych
w sołectwach, dzielnicach naszej gminy (współorganizacja turniejów sportowych
w różnych dyscyplinach sportu).
Współdziałanie z odpowiednimi wydziałami Urzędu Gminy i Miasta, mające na celu
modernizację istniejącej bazy sportowej i powstanie nowych obiektów sportowych,
w tym sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych.
Podjęcie starań w celu uzyskania funduszy na rozwój bazy rekreacyjno-sportowej
ze środków poza gminnych, poprzez wydziały powołane do tych celów np. Wydział
Promocji i Rozwoju.
Współpraca z Klubami Sportowymi (spotkania z przedstawicielami Zarządów Klubów
według ustalonego harmonogramu i potrzeb).
Organizacja turniejów sportowych o Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu,
Turystyki i Rekreacji.

Radny Alojzy Waniek Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
przedstawił Plan Pracy Komisji:
1. Powołanie zespołu mieszanego celem opracowania wieloletniego (2007 – 2012) planu
skanalizowania Gminy oraz analizy wykonania zadania.
2. Objazd i przegląd chodników i dróg gminnych, w tym:
a) gruntowych i niektórych asfaltowych,
b) ustalenie kolejności napraw lub remontów, oraz analiza wykonanych zadań.
3. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych w tym: drogowych,
wodno-kanalizacyjnych i budowlanych.
4. Analiza sprzedaży mieszkań komunalnych.
5. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
6. Realizacja planu: adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne.
7. Wyjazd Komisji do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
8. Omówienie planu działania służb zabezpieczających gminę przed warunkami
zimowymi w okresie 2007/08 roku.
Radny Henryk Dyrbuś Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami przedstawił Plan Pracy Komisji:
1. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie:
stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży Pożarnej,
uwzględnienie rodzaju zakupionego sprzętu,
stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: pożar,
pożar leśny, powódź.
2. Comiesięczna informacja na temat działalności Straży Miejskiej.
3. Cykliczna (kwartalna) współpraca z Komisariatem Policji w celu analizy stanu
bezpieczeństwa na terenie Gminy.
4. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Edukacji na temat bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w szkołach.

5.
6.

7.
8.
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Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie bezpieczeństwa
w drogownictwie:
oświetlenie ulic,
oznakowanie ulic,
stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa,
progi zwalniające - do kompetencji komisji należy ocena kolejności realizacji
poszczególnych zadań.
Współpraca z samorządami dzielnic i sołectw;
Sesja tematyczna „o bezpieczeństwie w Gminie”.

Radny Ryszard Jonderko Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił Plan Pracy Komisji:
1. Sprawy dotyczące rolnictwa:
- program rozwoju obszarów wiejskich na 2007 – 2013,
- prowadzenie działań w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego (działalność
edukacyjna dla rolników, współpraca ze służbami doradczymi),
- sprawa dotycząca ugorów,
- zapobieganie szkodom wyrządzanym przez zwierzynę leśną,
- zwiększenie współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa –
dotyczy szczególnie pól dzierżawionych na terenie Gminy,
- opracowanie programu dotyczącego promowania Parku Krajobrazowego
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (prowadzenie
inwestycji proekologicznych oraz rozwój agroturystyki).
2. Sprawy związany z prowadzeniem prawidłowej gospodarki melioracyjnej na terenie
Gminy.
3. Gospodarka wodno – ściekowa:
- realizacja Programu Inwestycyjnego dotyczącego kanalizacji,
- przygotowanie programów wodno – ściekowych dla mieszkańców sołectw
nieujętych
w programie budowy kanalizacji w Gminie – dotyczy małych oczyszczalni
ścieków.
4. Działania związane z prawidłowym gospodarowaniem odpadami w Gminie:
- prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych dla środowiska (np. płyty
eternitowe, baterie, akumulatory itp.),
- częstsze prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk.
5. Działania związane z opracowaniem programu dotyczącego ograniczenia niskiej
emisji.
6. Działania związane z prawidłową gospodarką zieleni (drzewostanu) w Gminie.
Radny Andrzej Jarmundowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił
Plan Pracy Komisji:
1. Opiniowanie budżetu Gminy i Miasta na kolejne lata kadencji 2006-2010 oraz analiza
wniosków przedstawionych przez poszczególne komisje w/w sprawie.
2. Opiniowanie każdorazowo zmian w budżecie Gminy i Miasta, dotyczących nowych
dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej przy
uwzględnieniu kompetencji organów stanowiących i wykonawczych.
3. Ocena wykonania dochodów i analiza wydatków Gminy i Miasta po każdym kwartale,
półroczu i za każdy rok budżetowy pod kątem finansowym.
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Uchwała Nr V/47/07 w sprawie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności związanych
z delegowaniem w ramach podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/48/07 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
do wykonywania czynności związanych z delegowaniem w ramach podróży służbowej
Przewodniczącego Rady Miejskiej została przyjęta 20 głosami „za”,
1 „wstrzymującym”.
4) Pani Irena Woźnica Sekretarz Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały uchylającej
Uchwałę Nr L/446/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/49/07 uchylająca Uchwałę Nr L/446/06 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
5) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił osobę Pani Teresy Czajka, która dotychczas
pełniła obowiązki Skarbnika Gminy i Miasta, wcześniej pełniła funkcję Głównej Księgowej.
Czas współpracy, duża komunikatywność w kontaktach z radnymi pozwala sadzić,
że ze swojej roli będzie wywiązywała się w sposób bardzo dobry. Jest to kluczowa rola
w Gminie i chciałby aby tę role dla dobra Gminy i jej mieszkańców spełniała jak najlepiej,
stąd prosi Radę o akceptację tej propozycji.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/50/07 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Pani Skarbnik.
Pani Teresa Czajka Skarbnik Gminy i Miasta podziękowała za zaufanie które ma nadzieję
nie zawieść. Zdaje sobie sprawę z sytuacji Gminy i całe jej działanie będzie ukierunkowane
na to aby zarówno w naszej Gminie żyło się dobrze, ale żeby również nasze zadłużenie nie
było tak dużym obciążeniem i nie blokowało drogi do dalszego rozwoju. Będzie to trudna
droga, stąd prosi o zrozumienie w stosunku do jej poczynań w tym kierunku.
6) Pani Irena Woźnica Sekretarz Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji dyscyplinarnych I-szej i II-giej instancji.
Poprosiła o zgłaszanie propozycji kandydatów do Komisji II instancji, która składa się
z radnych.
Przewodniczący Rady proponuje zgłoszenie 5 członków.
Pan Zbigniew Pławecki Radca Prawny wyjaśnił, że skład ilościowy Komisji powinien
pozwolić na utworzenie dwóch składów orzekających, które zgodnie z ustawą są 3 osobowe.
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Minimum zatem musi to być 6 osób, dla bezpieczeństwa mogłoby być 7 ale decyzja
należy do Rady.
Przewodniczący Rady złożył wniosek aby było to 7 osób.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 21 głosami „za”.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów.
Radny Adam Kapias zgłosił radnego Andrzeja Jarmundowicza.
Radny Andrzej Jarmundowicz nie wyraził zgody stwierdzając, że nie posiada
odpowiednich umiejętności w tym zakresie.
Radny Alojzy Waniek zgłosił radnego Adama Kapiasa – który wyraził zgodę.
Radny Bogdan Knopik zgłosił radnego Albina Szweda – który wyraził zgodę.
Radny Bernard Strzoda zgłosił radnego Arkadiusza Adamczyka i radnego Marka Profaska –
którzy wyrazili zgodę.
Radny Bogdan Knopik zgłosił radnego Henryka Dyrbusia – który wyraził zgodę.
Radny Ryszard Jonderko zgłosił Przewodniczącego Leszka Salamona.
Przewodniczący nie wyraził zgody.
Radny Adam Kapias zgłosił radnego Waldemara Mitury – który nie wyraził zgody oraz
radnego Marka Palucha – który wyraził zgodę.
Radny Alojzy Waniek zgłosił radnego Roberta Kowola – który wyraził zgodę.
Uchwała Nr V/51/07/w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I-szej i II-giej
instancji została przyjęta 20 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
7) Pani Beata Augustyn Z-ca Dyrektora OPS przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uzgodnienia podwyższenia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/52/07 uchwały w sprawie uzgodnienia podwyższenia wartości jednego
punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach „za”.
8) Pan Krzysztof Kulesa Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju.
Przewodniczący Rady prosił o zgłoszenie kandydatur.
Radny Adam Kapias zgłosił radnego Grzegorza Płonkę – który wyraził zgodę.
Radny Bernard Strzoda zgłosił radnego Arkadiusza Adamczyka – który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury w kolejności
zgłoszenia.
Radny Grzegorz Płonka uzyskał 12 głosów.
Radny Arkadiusz Adamczyk uzyskał 9 głosów.
Uchwała Nr V/53/07 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym
w Jastrzębiu Zdroju została przyjęta przy 20 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”.
9) Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej Krzysztof Kulesa przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmian w uchwale o opłacie targowej na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
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Uchwała Nr V/54/07 w sprawie zmian w uchwale o opłacie targowej na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
10) Pan Kaziemierz Żyła Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/55/07 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok została przyjęta jednogłośnie
21 głosami „za”.
11) Pan Kazimierz Żyła Pełnomocnik ds. Rozw. Probl. Alkoholowych przedstawił projekt
uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Uwag do treści uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/56/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny została przyjęta
jednogłośnie 21 głosami „za”.
12) Pani Teresa Czajka Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych
na 2007 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/57/07 w sprawie stawek jednostkowych będących podstawa kalkulacji
dotacji przedmiotowych na 2007 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta jednogłośnie
21 głosami „za”.
13) Pani Teresa Czajka Skarbnika Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
na rok 2007.
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/58/07 w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków
od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2007 została przyjęta jednogłośnie
21 głosami „za”.
14) Pani Teresa Czajka Skarbnika Gminy i Miasta przedstawiła Uchwałę V Składu
Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu Gminy i Miasta na 2007 rok wraz
z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją
o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała
pozytywną opinię o przedłożonym projekcie budżetu.
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Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta
na 2007 rok.
Poinformowała, że w przedstawionym projekcie znajdują się wszystkie zawnioskowane
i przegłosowane na Komisjach, szczególnie na Komisji Budżetu i Finansów propozycje
radnych wskazujące źródła pochodzenia, jak również dodatkowe propozycje które
zaproponował Pan Burmistrz a które nie wpływają na zmianę wysokości dochodów
i wydatków, są to tylko przesunięcia między danymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
Jedyna rzecz która nie została przegłosowana na Komisji to jest wniosek radnego Antoniego
Bluszcza dot. zmniejszenia kwoty 100 tys. zł. ze wskazaniem podziałów klasyfikacji
budżetowej i przeniesienie tego na zadanie pt. ewidencja dróg gminnych. Po weryfikacji kwot
w Ośrodku Pomocy Społecznej, jest przeniesiona kwota 50 tys. zł., natomiast druga kwota
jest niemożliwa do przeniesienia ponieważ są to wskazane źródła, których przeznaczeniem
jest wypłata dodatków mieszkaniowych, gdzie zabrakłoby środków, stąd nie ma takiej
możliwości.
Przewodniczący Rady zaproponował aby dyskusja nt. projektu budżetu odbywała się w ten
sposób, że najpierw głos zabierze Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, potem
Przewodniczący pozostałych Komisji Branżowych a następnie radni, którzy mają jeszcze
jakieś wnioski do budżetu.
Radny Andrzej Jarmundowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –
przedstawił wnioski które zgłoszono i przegłosowano na posiedzeniu Komisji:
1) wydatki w dziale 750 rozdział 75023 – materiały i wyposażenia obniżyć
z 200 tys. zł. do 180 tys. zł.,
Skarbnik G i M poinformowała, że wniosek uwzględniono.
2) wydatki w dziale 750 rozdział 75095 – fundusz reprezentacyjny obniżyć
z 50 tys. zł. do 39.500 zł.,
Skarbnik G i M poinformowała, że wniosek uwzględniono.
3) wydatki w dziale 750 rozdział 75029 – wynagrodzenia obniżyć o kwotę
57 tys. zł.,
Skarbnik G i M poinformowała, że wniosek uwzględniono.
4) uzyskaną w wyniku powyższych przesunięć kwotę 87.500 zł. przeznaczyć na:
- 37.500 zł. – Promocję Gminy,
- 50.000 zł. – Rezerwę budżetową
Skarbnik G i M poinformowała, że wniosek uwzględniono.
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu
i Finansów przedstawiono propozycje wniosków okołobudżetowych, inwestycyjnych:
1) Komisja popiera wniosek dot. budowy kanalizacji sanitarnej, uznając za zasadne
iż należy opracować koncepcję budowy kompleksowo kanalizacji całej gminy
z podziałem na dzielnice i sołectwa, tak aby pozwoliło to na aplikowanie środków
zewnętrznych z Unii Europejskiej,
2) Wniosek dot. wprowadzenia nowych inwestycji nie dotyczących kanalizacji Komisja
również uznała za zasadny, będą one sukcesywnie wprowadzane do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego.
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o przyjęcie budżetu Gminy i Miasta
na 2007 rok, skorygowanego autopoprawkami oraz wnioskami intencyjnymi.
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że na Komisji Oświaty zgłosił wniosek aby
przeznaczyć środki na zakup sprzętu zabawowego na place zabaw w przedszkolach.
Radny Andrzej Jarmundowicz potwierdził, że Komisja Oświaty zgłosiła wniosek aby
przeznaczyć 40 tys. zł. na wyposażenie placów zabaw przy placówkach oświatowych na
terenie gminy. Dyskutowano ten temat i stwierdzono, że będzie się tym można zająć gdy
znajdą się dodatkowe środki, nie zwiększając wydatków i zadłużenia gminy.
Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że wnioski przegłosowane znalazły odbicie
w uchwale budżetowej, te które nie znalazły pokrycia są związane z kanalizacją całej gminy
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i są uwzględnione także w sugestiach ze strony kierownictwa Urzędu, że powstaje
zespół do opracowania strategii. Te zadania które są pilne, związane z nowymi inwestycjami
mogą znaleźć się w planie inwestycyjnym na lata 2007 – 2013, przy czym uwzględnimy także
te zadania, które w tym planie były a z niego wypadły. Ważne jest aby załącznik dot. planu
inwestycyjnego obejmował wszystkie te zadania oraz te które były w formie wniosków do
Przewodniczącego tj. np. ośrodek zdrowia w Książenicach, w Stanowicach.
Nie uwzględniamy tego na dzisiaj w budżecie ale jeżeli będą możliwości finansowe to
chciano te zadania uwzględnić. Jeżeli chodzi o wniosek radnego Knopika stwierdził,
że w trakcie roku jak tylko pojawią się możliwości finansowe to zadanie dot. wyposażenia
placów zabaw w przedszkolach, czy doposażenie szkół w sprzęt sportowy, poprzez Komisję
Oświaty będą realizowane.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę, że Komisja Budżetowa bardzo dużo uwagi
poświęciła wnioskom Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka dot. budowy kanalizacji
sanitarnej w dzielnicy oraz odwodnienia i utwardzenia drogi bocznej ul. Furgoła.
Były to propozycje aby ująć te zadania w planie budżetowym na rok 2007,
po szerokiej dyskusji w której brał udział również Przewodniczący Zarządy Jan Tokarz
oraz Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Alojzy Waniek ustalono, że te zadania
będą ujęte w planie inwestycyjnym. Zwrócił się do Burmistrza czy dobrze zrozumiał, że te
zadania które są realizowane i zaplanowane wchodzą jako propozycje do tego przyszłego
skorygowanego planu inwestycyjnego na lata 2007 – 2013.
Burmistrz G i M – mówił o zadaniach a przy okazji powiedział również
o możliwościach ściągnięcia środków zewnętrznych, podzielił zadania na te które
są wprowadzone i te które wypadły. Trzeba pamiętać, że jeżeli jest zadanie rozpoczęte i było
w programie inwestycyjnym, z którego wypadło, to nieszczęściem byłoby wprowadzanie
nowego zadania, nie kończąc tego które wypadło. Musimy zadania rozpoczęte dokończyć,
nowe w miarę możliwości wprowadzać w oparciu o środki zewnętrzne, ponieważ zadania
zaczęte w dużej mierze nie będą mogły liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych.
Radny Andrzej Jarmundowicz – na Komisji rozpatrywali wnioski w ten sposób, że zgodnie
z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 są to priorytety
w woj. Śląskim.
Burmistrz G i M stwierdził, że jeżeli będziemy opracowywali strategię dot. kanalizacji
będzie ona w dużej mierze obejmowała jeden ze zgłoszonych wniosków.
Radny Andrzej Jarmundowicz – we wnioskach okołobudżetowych poszli dalej, taki
wniosek zaproponował radny Marek Profaska, stąd chciałby uszczegółowić czy te zadania
będą też ujęte w Planie Wieloletnim.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że będzie to uwzględnione, ale jeżeli chodzi o wysokość środków
to na dzień dzisiejszy to są wirtualne pojęcia. Ale źle by było gdyby nie uwzględniono takich
możliwości w momencie kiedy się pojawią.
Przewodniczący Rady zapytał poszczególnych Przewodniczący Komisji, czy mają jeszcze
wnioski do budżetu.
Radny Marek Paluch – Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju – zwrócił uwagę, iż
§ 3 określa deficyt budżetowy w kwocie 8.370.507 zł., w § 12 ppkt. c ustala się limit
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu
w kwocie 10 mln. zł., - pytał, czy nie rozluźni to naszych finansów.
Skarbnik G i M wyjaśniła, że po raz pierwszy w tym roku jest obowiązek, że organ
stanowiący wskazuje limity, to co jest w § 12 to jest wysokość limitu. Trudno na dzień
dzisiejszy przewidzieć w jakich kierunkach będzie się kształtował budżet w ciągu całego roku
– jeżeli te limity nie zostaną ustalone wyżej niż faktyczne wskazanie
z ustawy i projektu, zamykamy sobie drogę, bo tego się w trakcie roku nie zmienia.
Deficyt zaplanowano na kwotę 8.370.507 tys. zł., jeżeli w trakcie roku nastąpią ruchy na które
Rada wyrazi zgodę a które spowodują zwiększenie tej kwoty z przyczyn na dzień dzisiejszy
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nie znanych, to zgodnie z limitem, nie będzie można tej kwoty przekroczyć powyżej
10 mln. zł. I tak jest w każdej pozycji w § 12 , gdzie są określone limity.
Radny Bogdan Knopik – Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej –
poinformował, że na posiedzeniu Komisji nie zgłoszono żadnych wniosków.
Na Komisji Oświaty zgłosił sprawę dot. zakupu sprzętu i dziękuje tu Burmistrzowi za
założoną deklarację co do takich zakupów.
Radny Krzysztof Rak – Przewodniczący Komisji ds. rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej – Komisja nie zgłosiła wniosków do budżetu.
Radny Robert Kowol – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – Komisja nie
zgłosiła wniosków do budżetu.
Radny Waldemar Mitura – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji –
Komisji nie zgłosiła wniosków bo budżetu.
Radny Alojzy Waniek – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa – zwrócił uwagę, że wniosek dot. budowy kanalizacji to nie jest potrzeba ale
konieczność na dzień dzisiejszy. Zgadza się z sugestiami, że należy powołać zespół aby
opracował plan kanalizacji całej gminy.
Radny Henryk Dyrbuś – Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami – Komisja nie zgłosiła wniosków do budżetu.
Radny Ryszard Jonderko – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami – poinformował, że na posiedzeniu Komisji zgłaszano
sprawy dot. dofinansowania wykonania ścieżki edukacyjnej na terenie sołectwa Przegędza
oraz dofinansowania zadania związanego z zagospodarowaniem pól pod liniami wysokiego
napięcia, mające na celu zmniejszenie szkód łowieckich.
Skarbnik G i M wyjaśniła, że w przypadku gdzie jest mowa o pracach na terenie leśnym, nie
na majątku gminy, Gmina nie ma możliwości dofinansowania czegoś takiego, druga sprawa
nie jest bliżej znana, zapozna się z nią na spotkaniu z Przewodniczącym Komisji,
ale i tak w roku bieżącym, na ten moment ani jedno z tych zadań, gdyby były możliwości
prawne na dokonanie takich wydatków z budżetu gminy, nie będą rozpatrzone, gdyż nie ma
szans na znalezienie środków na ten cel.
Burmistrz G i M zapewnił, że te wnioski są również do uwzględnienia w ramach funduszy
unijnych, dyskutuje się np. na temat ścieżek rowerowych, jest koncepcja powiązania ścieżek
w ramach Powiatu Rybnickiego i Wodzisławskiego a nawet powiązania ze stroną czeską,
Takie fundusze są zabezpieczone w ramach Programu. Natomiast do tematu dot.
zagospodarowania terenów pod liniami wysokiego napięcia będą wracać.
Radny Adam Kapias – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zwrócił uwagę na pkt 4
uchwały budżetowej dot. upoważnienia Burmistrza do lokowania wolnych środków
na rachunkach bankowych innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy –
czym taki zapis jest powodowany.
Skarbnik G i M – jeżeli są banki które oferują lepsze oprocentowanie, to mając takie
upoważnienie Burmistrz ma prawo wybrać bank, który ma najlepszą ofertę.
Radny Adam Kapias - w pkt. 6 dot. zaciągania zobowiązań z tytułu umów jest kwota
1,5 mln. zł. – czy to oznacza, że to może być 10 x 1,5 mln. zł.
Skarbnik G i M – jeżeli będzie taka konieczność to tak, jest ustawowy oblig, że gmina musi
zapewnić ciągłość funkcjonowania i może być tak, że w jednym roku zbiegną się umowy na
energię, z Telekomunikacją itp., które będą okresowo ponawiane i wtedy może się okazać,
że gmina będzie musiała takich umów podpisać więcej.
Radny Adam Kapias pytał czy będzie zaciągany kredyt na pokrycie tych zobowiązań.
Skarbnik G i M poinformowała, że nie – gmina i tak to płaci z roku na rok, bo dotyczy to
tylko wydatków, chodzi o stałe koszy które gmina musi ponosić. Te koszty i tak są założone w
projektach ale może wygasnąć umowa i należy ją odnowić.
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Radny Adam Kapias pytał o prognozowany wzrost zadłużenia, w
ubiegłym roku
wskaźnik zadłużenia był na poziomie 49,5%, w tym roku 54,2%, biorąc taki wzrost
w roku przyszłym wskaźnik może już zbliżać się do granicy 60%.
Skarbnik G i M wyjaśniła, że od 2006 roku zmieniły się zasady konstrukcji budżetu – przy
budżecie deficytowym, cała spłata, która jest zapisana w danym roku wynikająca z umów do
spłat, wchodzi w kredyt. Nie ma innej możliwości konstrukcji budżetu.
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, że zadłużenie Miasta Rybnik na ten rok to
30%, natomiast wskaźnik obsługi długu to 3%.
Radny Bernard Strzoda - Przewodniczący Klubu Radnych „Ruch Rozwoju Gminy” –
Klub nie zgłosił wniosków.
Radny Alojzy Waniek prosił o wyjaśnienia czy zmniejszenie kwoty w Ośrodku Pomocy
Społecznej o 50 tys. zł., nie wpłynie na trudności pracy Ośrodka.
Pani Beata Augustyn Z-ca Dyrektora OPS stwierdziła, że na pewno zaważy to na pracy
Ośrodka, może się to wiązać z koniecznością zmniejszenia zasiłków celowych lub utrzymanie
ich na obecnym poziomie.
Skarbnik G i M wyjaśniła, że został zgłoszony wniosek radnego Bluszcza
do Burmistrza o przeanalizowanie budżetu i wskazał to źródło tj. 50 tys. zł. z OPS
i 50 tys. zł. dodatki mieszkaniowe - z wykorzystaniem środków na ewidencję dróg gminnych.
Po analizie wydatków w OPS - zasiłków okresowych, do których od lat gmina dopłaca do
tego co otrzymuje z budżetu państwa stwierdzono, że jest tu możliwość obniżenia tej kwoty
o 50 tys. zł.
Burmistrz G i M – każda decyzja, którą podejmuje Burmistrz w kontekście budżetu nie
może zapaść bez decyzji Rady, osoba Burmistrza musi mieć też wizję. Jeżeli dzisiaj
zakładamy, że zadaniem gminy jest pomoc społeczna to należy pamiętać, iż zadaniem gminy
jest również sporządzenie ewidencji dróg i ulic. Jeżeli nie ma pieniędzy na realizację takiego
zadania w ramach budżetu, który został przygotowany to trzeba poszukać środków w ramach
przeniesienia. Rolą Burmistrza i kierownictwa Urzędu jest ograniczenie dodatków dot. opieki
społecznej i nie zgadza się z tym co powiedziała pracownica; takiej intencji nie ma.
Intencją jest to żeby wspomóc OPS programami, funduszami zewnętrznymi chociażby Equel
i dokonywać tzw. aktywizacji zawodowej – czyli jeżeli ktoś może pracować, to powinien
pracować. Preorientacja zawodowa powinna wpłynąć na to, że część ludzi którzy dzisiaj idą
i biorą bezkrytycznie środki finansowe może iść i te środki zarobić, bo są w wieku zawodowo
czynnym. To nie jest to, że zabieramy tym którzy dzisiaj dostają, to jest zmiana polityki
gminy, żeby pozyskać środki unijne na zasoby ludzkie.
Radny Antoni Bluszcz zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji GK przy okazji zgłaszania
wniosków do budżetu powiedział, że ewidencję dróg należy zrobić
i wskaże środki, natomiast Przewodniczący Komisji przeszedł nad tym do porządku
dziennego. Po analizie budżetu z ostatnich kilku lat stwierdził, że środki które wskazał
zostawały i na koniec roku przekazywano je do działu – wydatki różne, stąd wnosi że można
je przekazać na inne zadanie, również będącym zadaniem gminy.
Radny Adam Kapias uważa za wysoce niewłaściwe przekazywanie środków z Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że nikt nie mówi o tym, że te środki będą mniejsze ale
zaoszczędzone środki poprzez ściągnięcie środków zewnętrznych spowoduję, że te kwoty się
zrównoważą. Mobilizujemy pracowników poszczególnych działów do tego, żeby zaczęli
opracowywać programy które mają za zadanie pozyskiwanie środków zewnętrznych.
W żadnym wypadku kiedy Państwo staje się Państwem opiekuńczym, bo tak jest, my jako
gmina nie możemy zrobić czegoś odwrotnego. Ale z drugiej strony możemy jako gmina
przyjąć jakąś politykę, która polega na tym, że osoba która jest w stanie przynieść dziennie
15 pieczątek, że nie może się zatrudnić, jest czynna zawodowo, ona powinna pracować.
Radny Adam Kapias pytał w jaki sposób będzie dokonywać się weryfikacja osób, rodzin
kwalifikujących się do zasiłku. Czy są to osoby, które przychodzą, biorą a powinni pracować
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Burmistrz G i M zwrócił uwagę, że np. Rybnik który ma dobrą sytuację finansową,
ma poziom bezrobocia 8,7%, u nas jest bezrobocie na poziomie 20%. Nie nastąpiło to
z dnia na dzień, zamknięcie Kopalni przynosi skutki dzisiaj. Ewidencja ludności, która
korzysta z pomocy społecznej na dzień dzisiejszy jest pełna. Jeżeli deklarujemy, iż pomoc
zostanie na tym samym poziomie a mobilizujemy się do ściągnięcia pieniędzy z zewnątrz,
to wskazanym byłoby żeby zadanie dot. ewidencji dróg również załatwić. Burmistrzem trzeba
zostać aby stwierdził jakie przed gminą są problemy i co trzeba zrobić. Dzisiaj diagnozuje,
stwierdza co jest potrzebne. Potrzebna jest pomoc społeczna ale ważnym jest także ewidencja
dróg i problem z tym związany.
Radny Adam Kapias zwrócił uwag na wymowę społeczną faktu, że zdjęto środki
z pomocy społecznej i przekazano na ewidencje dróg.
Burmistrz G i M –ma obawy, że zostanie to wykorzystane i przedstawione jak radny
powiedział, a w ogóle nie o to chodzi, gdyż środki z OPS pozostaną na tym samym poziomie,
liczba korzystających powinna ulec zmianie z uwagi na to, że są takie osoby które powinny
pracować a nie pracują.
Radny Bernard Strzoda – nikt nie mówi o obniżeniu zasiłków, chodzi o rozwinięcie rynku
pracy i możliwość zatrudnienia nowych osób. Jest tu również sprawa środków unijnych na
zasobu ludzkie, które można wykorzystać m.in. na przekwalifikowanie.
Pani Janusz Jasiek Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Centrum
poinformował, że osoby które otrzymują pomoc z OPS nie starają się o pracę. Osoby te
przychodzą do podmiotów i chcą tylko pieczątki, nie pytają o pracę a są to osoby młode.
Radny Antoni Bluszcz zwrócił uwagę na wysokość udziału w podatku od dochodów
ludności – w ubiegłym roku udział gminy wynosił ponad 17 mln. zł., w tym roku planuje się
na 21 mln. zł. – w związku z tym można przeliczyć, że dochody naszej ludności będą
większe, nie ma więc pogarszającego się ubóstwa. Trzeba przerwać pewne rzeczy
i realizować wszystkie zadania gminy zapisane w ustawie.
Radny Adam Kapias stwierdził, że wzrost ten wcale nie oznacza, że zwiększy się liczba
pracujących, prawdopodobnie ci którzy pracują zarobią więcej.
Radny Marek Paluch zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w temacie budżetu.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 21 głosami „za”.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007.
Uchwała Nr V/59/07 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2007 została przyjęta jednogłośnie 21 głosami „za”.
Burmistrz podziękował za przegłosowanie budżetu. Prosił o wyrozumiałość i rzeczową
krytykę wykonania budżetu w skali roku. Co 3 m-ce na sesji dokonywać będzie monitoringu
budżetu. Zapewnił, że kierownictwo Urzędu będzie robić wszystko aby ten budżet wykonać.
15/ Pani Cecylia Grzybek Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
Uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/60/07 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 została przyjęta
jednogłośnie 16 głosami „za”.
16/ Pani Ewa Kluczniok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
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przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania
nagród”
w szkołach na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto CzerwionkaLeszczyny.
Uwag do treści w/w projektu nie zgłoszono.
Uchwała Nr V/61/07 w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw a także wysokość wypłacania nagród” w szkołach na rok 2007, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny została przyjęta
jednogłośnie 16 głosami „za”.
17/ Radny Robert Kowol Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawił projekt
uchwały w sprawie poparcia działań samorządu Województwa Śląskiego zmierzających do
utworzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny filii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Rybniku.
Radny Marek Paluch pytał o sposób finansowania takiej placówki.
Radny Robert Kowol poinformował, że Gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów.
Radny Adam Kapias dodał, że wszelkie koszty utrzymania obiektu to są koszty po stronie
organu prowadzącego tj. Sejmiku, Marszałka Województwa, a nie Gminy.
Ilość studiujących i doskonalących się nauczycieli jest ogromna, te ilości wskazują, że
zapotrzebowanie na taką placówkę w Gminie jest. Podobne działania dot. uruchomienia takiej
filii są prowadzone w Żorach.
Uchwała Nr V/62/07 w sprawie poparcia działań samorządu Województwa Śląskiego
zmierzających do utworzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny filii
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku została przyjęta jednogłośnie
20 głosami „za”.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Radny Arkadiusz Adamczyk przeczytał w informacji, że pouczono młodzież grającą
w piłkę na terenie boiska w czasie kiedy jest to zabronione – nie rozumie od kiedy to jest
zabronione, nawet jeżeli jest to boisko przy przedszkolu.
Z-ca Komendanta SM Roman Gorzawski poinformował, że boiska przy placówkach
oświatowych posiadają regulamin pozwalający na korzystanie z tych obiektów w konkretnych
godzinach, lub spełnienia konkretnych wymogów, jeżeli otrzymują zgłoszenie dot.
niedostosowania się do tych wymogów, podejmują działania.
Ad. 9, 10
Radny Józef Szczekała prosił o przegląd ulicy Jana Pawła II na osiedlu w celu
wyremontowania nawierzchni.
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Radny
Marek
Paluch
prosił
o przedstawienie
wszystkich
środków
transportowych jakimi dysponuje ZGK i M wraz z ich przeznaczeniem.
Radny Henryk Dyrbuś
1) wyznaczyć termin spotkania w sprawie wyznaczenia miejsca pod zabudowę progu
zwalniającego na ul. Powstańców w soł. Przegędza,
2) przekazać informację na temat postępowania odnośnie likwidacji niskiej emisji
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Rybniku,
3) wystąpić do administratora Potoku Przegędzkiego o dalszą jego renowację.
Radny Arkadiusz Adamczyk zgłosił wniosek dot. rozpatrzenia możliwości udostępnienia
dzieciom i młodzieży boisk przy placówkach oświatowych w godzinach południowych.
Radny Albin Szweda zgłosił wniosek dot. umieszczenia przy drogach, znaków
informujących o lokalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Radny Bogdan Knopik wnioskował o dokonanie inwentaryzacji stanu dróg przed
rozpoczęciem budowy autostrady – proponuje powołać komisję składająca się
z przedstawicieli gminy, powiatu i firmy budującej autostradę.
Radny Bernard Strzoda zgłosił wnioski dot.:
1) wykonania prac porządkowych i naprawy drogi ul. Zazdrosnej w soł. Palowice, którą
odbywał się transport po wycince drzew prowadzonej przez Nadleśnictwo Kobiór,
2) przedstawienia informacji nt. funkcjonowania punktu odbioru odpadów
wielkogabarytowych przy ul. Polnej oraz powiadomienia Mieszkańców o takiej
możliwości, ogłaszając to w gazecie lokalnej „KURIER”.
Wiceprzewodniczący Marek Profaska dodał do wniosku radnego Knopika, że należałoby
wykonać ekspertyzę dróg powiatowych po których prowadzony będzie transport.
Radny Marek Paluch pytał czy znane są już decyzje inwestora niemieckiego, który był
zainteresowany lokalizacją na terenie naszej gminy.
Pani Irena Woźnica Sekretarz Gminy i Miasta poinformowała, że decyzje nie są jeszcze
znane, najprawdopodobniej zapadną do końca I kwartału.
Radny Waldemar Mitura pytał jak prowadzone jest odśnieżanie, czy objęło wszystkie drogi
i chodniki.
Pan Leonard Piórecki Dyrektor ZGK i M poinformował, że Akcja Zima przebiega
sprawnie, odśnieżają nie tylko drogi ale i chodniki, które powinni odśnieżać właściciele.
Radny Alojzy Waniek pytał czy prowadzone jest odśnieżanie na drogach powiatowych
i wojewódzkich i czy otrzymują za to środki.
Dyr. L. Piórecki poinformował, że Powiat doskonale radzi sobie na swoich drogach, jedynie
prowadzono sprzątanie dróg powiatowych w Czerwionce w uzgodnieniu ze Starostwem,
na co złożono stosowną fakturę.
Radny Antoni Bluszcz - w czasie kiedy zwolnił się u Przewodniczącego z części sesji,
padły pod jego adresem pewne stwierdzenia. Wyjaśnił, że z tekstem który pojawił się
w „Nowinach”, nie ma nic wspólnego, autorka prawdopodobnie zacytowała go bez jego
wiedzy. Natomiast w tekście, który zamieścił na forum dyskusyjnym IRG stwierdził cyt. :
„sytuacja w Radzie przypomina sytuację Rady Najwyższej po Rewolucji Październikowej;
bolszewicy wycieli mieńszewików” – gdzie tu jest nazwanie kogoś bolszewikami.
Porównanie jest adekwatne do sytuacji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że bardzo mu przykro, iż radny używa takich
sformułowań, niektórzy radni uważają to za obraźliwe, ponieważ bolszewicy dużej części
Rady kojarzą się z nie najlepszym okresem historii. Nie dziwi się, że radni żądają przeprosin,
jeżeli to nastąpi to sprawa jest zakończona.
Radny Antoni Bluszcz – jego wypowiedź dot. momentu kiedy Rada Najwyższa się
ukonstytuowała, kiedy nikt nie wiedział kto to są bolszewicy i czym zapiszą się w naszej
historii, natomiast wtedy funkcjonowało określenie „bolszij” do większej grupy i „mniejszyj”
do mniejszej. Potem słowo to nabrało negatywnego oddźwięku przez to, że dopuścili się
komuniści pewnych zbrodnii, tak samo potępia komunizm.
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Radny Andrzej Jarmundowicz stwierdził, że nie ma pojęcia historii alternatywnej tzn.
co by było gdyby. Elektorat można zdobyć wskazując nadzieję na przyszłość, nie tylko
szukając wrogów w przeszłości i teraźniejszości.
Przewodniczący Rady odczytał pismo informujące o powołaniu Klubu Radnych „Wspólnota
Samorządowa” w składzie: Adam Kapias – Przewodniczący, Józef Szczekała, Leszek
Salamon, Henryk Dyrbuś, Ryszard Jonderko, Grzegorz Płonka, Bogdan Knopik, Marek
Paluch, Waldemar Mitura, Andrzej Jarmundowicz, Alojzy Waniek.
Następnie odczytał pismo Klubu Radnych „Ruch Rozwoju Gminy” do Wojewody Śląskiego
dot. opinii w sprawie granic Parku Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Stwierdził, że pismo podważa kompetencję Rady Miejskiej i uchwałę Rady, która w sposób
demokratyczny została przegłosowana i podjęta. Uchwała liczy się poza terenem naszej
Gminy natomiast stwierdzenie, że radni podejmując tą uchwałę nie wzięli pod uwagę opinii
mieszkańców są nieprawdziwe, gdyż na sesji wszyscy obecni sołtysi, przewodniczący Rad
Dzielnic te stanowiska przedstawili – to jest stwierdzenie nieprawdziwe.
W jakim obrazie stawia to naszą Radę u Wojewody i Dyrektora Parku. Jeżeli uchwała była
niezgodna z prawem należałoby ją zaskarżyć do Wojewody, do organu nadzorczego, to nie
miało miejsca ponieważ uchwała była zgodna z prawem. Nieprawdziwe było też
stwierdzenie, że popierają stanowisko mieszkańców – ale nie całej Gminy, tylko części
mieszkańców, bo była uchwała Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedla, gdzie mieszka 12 tys. zł.
ludzi, że chcą mieszkać na terenie Parku. Uważa, że popełniono nietakt wysyłając takie
pismo. Pokazano jakby Rada Miejska źle działała, a działała zgodnie z prawem. Prosił na
przyszłość żeby się zastanowić przed pisaniem takich opinii, które nie są całkiem zgodne
z przebiegiem sesji. Dobrze byłoby aby pisma wychodzące z Komisji, Klubu Radnych były
uzgadniane z Przewodniczącym, ewentualne sygnowane przez Przewodniczącego a jeżeli coś
jest niezgodne to należy to zaskarżyć.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że wyrazili opinię popierającą stanowisko mieszkańców,
wyrażoną uchwałami Rady Sołeckiej i Zebrania Wiejskiego, nie napisano że jest to
stanowisko wszystkich mieszkańców. Przy omawianiu sprawy granic Parku te stanowiska
mieszkańców zostały skwitowane przez członków Rady, że w momencie tak ważnej dla
gminy decyzji należy się kierować głosami ekspertów a nie głosami mieszkańców. Jest to
odzwierciedlone w protokole z sesji. Duża część mieszkańców została oburzona tym, że
zwołuje się zebrania, podejmuje się uchwały a Rada podejmuje inne uchwały wbrew
oczekiwaniom mieszkańców.
Przewodniczący Rady prosił na przyszłość o szanowanie demokratycznych uchwał.
Poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe i informację o prowadzonej
działalności przez współmałżonka w terminie.
Prosił o przekazanie informacji na temat miejsca i terminu dyżurów radnych.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. Alina Kuśka
Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Leszek Salamon

