
Protokół Nr VI/07

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 lutego 2007 r. ,

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach

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

Na obrady sesji zaproszono:
  21 radnych 
  22gości
  12 sołtysów,  przewodniczących rad i zarządów dzielnic

Udział wzięło:
 18  radnych (lista obecności zał.)
  21  gości (lista obecności zał.)
    6 sołtysów i przewodniczących rad i zarządów dzielnic (lista obecności zał.)
 
Nieobecność usprawiedliwili: radny Arkadiusz Adamczyk, radny Krzysztof Rak, 
radny Albin Szweda.

Przewodniczący  RM  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. wprowadzenia do porządku obrad:
1. na wniosek Komisji Rewizyjnej- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu  Pracy 
    Komisji Rewizyjnej na rok 2007 , w pkt 8 ppkt 1.
  Wniosek został przegłosowany przy głosach 15 „za” i 1 „wstrzymującym   
   się” (głosowało 16 radnych)
2. na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta- dodatkowych zapisów do projektu    
    uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2007 r.
 Wniosek został przegłosowany przy „jednogłośnie” (głosowało 16 radnych)
  
Ad. 2 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej przedstawił  następujący  porządek  obrad 
uwzględniający wyżej przegłosowane zmiany: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26.01.2007 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej 

i działalności.



5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków (ewentualne podjęcie uchwały).
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej,
2) zmiany składu osobowego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,
3) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
4) obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością drogową,
5) przeprowadzania z mieszkańcami Leszczyn i Jesionki-Gajówki 

w Palowicach konsultacji dotyczących zmiany określenia rodzajowego 
nazw miejscowości,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 
2007,

7) kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7.855.391 zł.,
8) zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

na rok 2007,

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

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 3 
Protokół z sesji w dniu  26 stycznia 2007 r. został przyjęty bez uwag,  głosami  14 
„za” i 2 „wstrzymującymi się”.

Ad. 4
Burmistrz  Gminy  i  Miasta-  Wiesław  Janiszewski przedstawił  sprawozdanie  
z realizacji Uchwał Rady Miejskiej oraz działalności za okres od 26 stycznia 2007 r. do 
22.02.2007  r.  W trakcie  sprawozdania  Burmistrz  omówił  nowy  schemat  struktury 
organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta. Poinformował również, iż wprowadził zmianę 
dot. przyjmowania stron. Od 1 lutego br. będzie dostępny dla mieszkańców w każdy 
poniedziałek  w  godz.  od  14.00  do  17.00  jak  również  zastępcy  Burmistrza.
Jeżeli zaistnieje potrzeba pilnego spotkania i umówienia się telefonicznie, to ta forma 
będzie również akceptowana. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Następnie Burmistrz- Wiesław Janiszewski poinformował, że 4 lutego 2007 r. odbyły 
się wybory Członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach  
w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  przy  ul.  Wolności.  
O mandat delegata ubiegały się 4 osoby: Pan Krystian Brząkalik, Pan Bogdan Knopik, 
Pan Pyszny Eugeniusz, Pan Strzoda Bernard.
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W wyniku  głosowania,  w  którym wzięło  udział  167  osób  na  1091  uprawnionych, 
wybrano:  Pana Krystiana Brząkalika, który otrzymał 130 głosów i Pana Bogdana 
Knopika, który otrzymał 88 głosów.

Burmistrz- Wiesław Janiszewski zaprosił  Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 
Przewodniczącego  Komisji  Ochrony  Środowiska  Rolnictwa,  Leśnictwa  
i  Gospodarki  Nieruchomościami do  złożenia  gratulacji  Panu  Krystianowi 
Brząkalikowi oraz  wręczenia  pamiątkowego  dyplomu  i  kwiatów  oraz  złożenia 
podziękowań radnemu Bernardowi Strzodzie, który przez dwie kadencje działał 
w Śląskiej Izbie Rolniczej.

Burmistrz przedstawił  również  historię  działalności  Śląskiej  Izby  Rolniczej  oraz 
działań,  jakie podejmowali  w okresie ostatnich dwóch kadencji  ówcześni  delegaci: 
radny Bernard Strzoda i radny Bogdan Knopik.
Katowicka Izba Rolnicza reaktywowana została w 1997r. 6 maja odbyło się pierwsze 
walne zgromadzenie delegatów Krajowej Izby Rolniczej wybranych przez rolników 
w wyborach bezpośrednich. Z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny delegatami do 
Izby byli  p. Bogdan Knopik i  p.  Bernard Strzoda. Następnie w wyniku reformy 
administracyjnej kraju w 1999 r doszło również do połączenie trzech dotychczasowych 
struktur  Izby  Rolniczych  różnego  szczebla.  W  2002  roku  odbyły  się  wybory  na 
delegatów  do  Rady  Powiatowej  Powiatu  Rybnickiego  Śląskiej  Izby  Rolniczej  na 
kadencję 2002 – 2006 i z  Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny wybrani zostali  
p.  Bogdan  Knopik  i  p.  Bernard  Strzoda.  W skład  rady  powiatowej  wchodzili 
delegaci  z  gmin  pow.  rybnickiego  oraz  delegaci  z  pow.  grodzkich  Żor  i  Rybnika. 
Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany p. Bernard Strzoda. 
Rada Powiatowa Śląskiej  Izby Rolniczej  w Rybniku prowadziła  swoją działalność  
w kilku płaszczyznach i tak: 
Działalność  w zakresie  szkoleniowym m.in.  szkolenia  razem z  Agencją  Rozwoju  
i Modernizacji Rolnictwa w 2003r. we wszystkich miejscowościach pow. Rybnickiego 
celem  przygotowania  rolników  do  wypełniania  wniosków  o  dopłaty  bezpośrednie. 
Podpisanie porozumienia Śląskiej Izby Rolniczej z Śląskim Regionalnym Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego celem pozyskania środków zewnętrznych na przeprowadzenie 
szkoleń  rolników które  umożliwiły  im otrzymanie  zaświadczenia  o  przeszkoleniu  
z zakresu „Dobrostanu Zwierząt” „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”
Udzielanie pomocy rolnikom w roku 2004 i 2005, Śląska Izba Rolnicza na potrzeby 
pow. rybnickiego zatrudniła stażystów którzy po odpowiednim przeszkoleniu udzielali 
pomocy rolnikom przy wypełnianiu  wniosków o dopłaty bezpośrednie w roku 2004 na 
około 1700 wniosków złożonych przez rolników do powiatowego biura ARiMR ponad 
połowa wypełniona została przy pomocy stażystów ŚIR. Delegaci ŚIR brali udział w 
pracach komisji szacującej szkody wyrządzone przez powódź w 1997r. oraz suszę w 
2006r.  w  Gminie  Czerwionka  –  Leszczyny oszacowano  szkody wyrządzone  przez 
suszę  w 39  gospodarstwach  rolnych p.  Knopik  brał  również  udział  w szacowaniu 
szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych Rada Powiatowa ŚIR 
powiatu rybnickiego aktywnie włączyła się również w zagospodarowanie terenu po 
byłym PGR Bełk. Temat ten był kilkakrotnie poruszany na walnym gromadzeniu ŚIR 
odbyło się posiedzenie zarządu ŚIR w tym temacie na które zaproszony był również 
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przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jak również odbyło się 
posiedzenie ŚIR w Rybniku, w którym wziął udział dyrektor Agencji Nieruchomości 
Rolnych z Opola, Starosta Rybnicki, Burmistrz G i M Czerwionka-Leszczyny. Dzięki 
działaniu UG i M i ŚIR został opracowany program restrukturyzacji majątku w Bełku 
w którym zostały przygotowane kompleksy rolne o powierzchni 20 – 50h pod potrzeby 

i  możliwości  zagospodarowania  przez  miejscowych  rolników oraz  jeden  kompleks 
200h wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Całość tych terenów została dopuszczona 
do zagospodarowania w formie przetargu ograniczonego do rolników z terenu G i M 
Czerwionka-Leszczyny był to precedens w skali kraju. 
Współpraca z wszystkimi instytucjami wokół rolniczymi na szczeblu powiatu m. in.  
z  biurem  powiatowym  AR  i  MR,  Powiatowym  Zespołem  Doradców  w  Rybniku, 
Placówką  Terenową  KRUS,  Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii,  Państwowo 
Inspekcją Ochrony Roślin
Rada  powiatowa  ŚIR  opracowywała  i  formowała  wnioski  które  poprzez  swoich 
delegatów  były  przedstawiane  na  walnym  zgromadzeniu  ŚIR.  Swoją  działalność 
statutową  prowadziła  w  pomieszczeniu  użyczonym  przez  starostę  rybnickiego  w 
budynku starostwa w Rybniku. Rada powiatowa organizował wyjazdy dla rolników na 
targi „Polagra Farm” oraz na „Opolagra”.

Radny  Bernard  Strzoda podziękował  za  złożone  podziękowania  i  te  10  lat 
sprawowania  mandatu  delegata,  który  zawdzięcza  poparciu  rolników.  Wszystkie 
zadania  starał  się  wykonywać  zgodnie  z  wiedzą  i  oczekiwaniami  rolników. 
Podziękował  Burmistrzowi,  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  oraz  sołtysowi 
Franciszkowi  Blindzie  za  współpracę  w  sprawie  restrukturyzacji  majątku  Bełk. 
Problem  udało  się  rozwiązać  chociaż  nie  tak  jak  byśmy  to  chcieli.  Podziękował 
również wszystkim, z którymi współpracował dla dobra rolników Gminy.

Przewodniczący  RM  Leszek  Salamon-  poinformował,  że  odbyły  też  wybory 
przewodniczącego Rady Powiatu Rybnickiego Śląskiej Izby Rolniczej i został nim Pan 
Krystian Brząkalik, którego poprosił o zabranie głosu.
Pan  Krystian  Brząkalik na  wstępie  powitał  wszystkich  i  prosił  o  przekazanie 
podziękowań  przez  osoby  obecne  na  sali  oraz  Radnych,  którzy  mają  kontakt  
z mieszkańcami za oddane głosy. Rolnictwo nie jest łatwą dziedziną, ale ma prośbę  
i życzenie aby współpraca, która z przedstawicielami Gminy była do tej pory dobra, 
była taka nadal. Na pewno będzie potrzeba spotykania się i bieżącego rozwiązywania 
problemów.

Ad. 5
1)  Komisja  Rewizyjna –  przewodniczący  radny  Adam  Kapias,  przedstawił 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 22.02.2007 r. 
Omówiono  i  przyjęto  projekt  Planu  Pracy Komisji  Rewizyjnej  na  rok  2007,  który 
zostanie przedstawiony w pkt dot. podjęcia uchwał.
Komisja analizowała wykonanie zaleceń Komisji Rewizyjnej z 11.01.2007 r.
Dokonano  analizy  stanu  wykonania  zaleceń  pokontrolnych  z  kontroli  RIO  
w Katowicach w 2005 r.
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Zapoznano się z informacją nt. dotacji udzielanych klubom sportowym za okres 2002 

– 2006 rok.
W sprawach bieżących omówiono sprawy z zakresu działalności Komisji Rewizyjnej.

2) Komisja Promocji i Rozwoju –przewodniczący radny Marek Paluch, przedstawił 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 21.02.2007 r.
Komisja omówiła projekty uchwał kierowane na dzisiejszą sesję RM. Zapoznano się 
z  bieżącą  działalnością  Wydziału  RG  i  M.  Omówiono  sprawę  szkolenia  dla 
przedsiębiorców,  za  zorganizowanie  którego  podziękowania  należą  się  Panu 
Grzegorzowi Wolnikowi- z-cy Burmistrza.

3) Komisja Działalności  Gospodarczej – przewodniczący radny  Bogdan Knopik, 
przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 19.02.2007 r. 
Komisja omówiła materiały na sesję RM. Zapoznano się z informacją nt. podmiotów 
gospodarczych działających na terenie Gminy. Podjęte zostały następujące wnioski:
1/  Wystąpić  do  Firmy,  która  składowała  kamień  na  terenie  komunalnym  
w Leszczynach przy ul. Polnej, w sprawie partycypowania w kosztach rekultywacji 
tego terenu. 
2/Ustalić sytuację prawną drogi obok Szybu VI i podjąć działania zmierzające do jej 
przejęcia. 

4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol, przedstawił 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 20.02.2007 r.
Komisja zapoznała się z  projektami uchwał  Rady Miejskiej,  zestawieniem kosztów 
utrzymania  ucznia  w  poszczególnych  placówkach  oświatowych  Gminy  
w roku 2006. Zapoznano się z informacją dot. wypłaconych w 2006 roku zasiłków 
zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych oraz będących na emeryturze lub rencie. 
Komisja  poparła  stanowisko  Burmistrza  G i  M dot.  odmowy przywrócenia  stawki 
wynagrodzenia  nauczycielom,  którzy  nie  spełnili  wymogów  uzupełnienia 
wykształcenia. Zapoznano się z informacją na temat form działalności prowadzonych 
w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  oraz  jednostkach 
podległych.  Zaapelowano  do  Dyrektora  MOK  o  zwolnienie  z  opłat  za  zajęcia 
plastyczne.

Komisja podjęła następujące wnioski: 

1/  podjąć  działania  zmierzające  do  zachowania  działalności  Izby  Tradycji  
w pomieszczeniach, w których obecnie się znajduje,  
2/ opracować strategię rozwoju edukacji. 
3/  opracować  informację  na  temat  funkcjonowania  placówek  oświatowych, 
rozgraniczając  koszty  merytoryczne  od  kosztów  związanych  z  utrzymaniem 
infrastruktury.
4/  przygotować  opinię  prawną  w  sprawie  zgodności  z  prawem  zatrudnienia,  na 
stanowisku  dyrektora  placówki  oświatowej,  małżonka  osoby  wybranej  na  urząd 
burmistrza  
( w odniesieniu do sytuacji mającej miejsce w poprzedniej kadencji, jak i obecnie).

5



5/  opracować  zestawienie  dot.  godzin  pracy  dyrektorów  szkół  w  roku  szkolnym 
2005/2006,  w  zakresie  dot.  zniżki  godzin  na  organizowanie  działalności 
administracyjnej,

6/ przygotować propozycje lokalizacji filii Biblioteki Pedagogicznej na terenie Gminy.

5)  Komisja  Sportu,  Turystyki  i  Rekreacji –przewodniczący  radny  Waldemar 
Mitura, przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 06.02.2007 
r.  Komisja  kontynuowała  temat  dot.  sytuacji  w  KS  „23  Górnik”  Czerwionka. 
Zapoznano się z pismem Pana Henryka Sprencla

Zapoznano  się  z  informacją  dyrektora  MOS  i  R-u  na  temat  kosztów  utrzymania 
drużyny piłkarskiej  oraz  wykonaniem prac  remontowych na  obiektach  sportowych, 
celem dostosowania tych obiektów do wymogów licencyjnych w ramach środków 150 
tys zł  zabezpieczonych w budżecie roku 2006.  Zapoznano się  z  opinia  prawna nt. 
uczestnictwa Radnych w Komisji dotacyjnej.
Komisja podjęła następujące wnioski:
1/  Wystąpić  do  Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia  KS „23 Górnik”  Czerwionka  
o  wszczęcie  postępowania  wyjaśniającego  w  trybie  pilnym  do  7  dni  w  sprawie 
zarzutów zawartych w piśmie Pana Henryka Sprencla. 
2/ Powołać sekcję młodzieżową na terenie dz.  Czerwionka przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. 
Na  posiedzeniu  w  dniu  22.02.2007  r.  Komisja  zapoznała  się  z  informacją  
nt. możliwości udziału w Programie „Blisko boiska”, współfinansowanym przez MEN. 
Omówiono  materiały  na  sesję  RM.  Analizowano  ofertę  zajęć  przygotowaną  przez 
MOS i  R w czasie tegorocznych ferii  zimowych.  Zapoznano się  z  informacją  dot. 
organizacji wyścigu kolarskiego „Solidarności” oraz możliwości przystąpienia gminy 
do  konkursu  na  zadania  w  zakresie  upowszechniania  turystyki  dot.  min.  ścieżek 
rowerowych.

6)  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Budownictwa –  przewodniczący  radny 
Alojzy Waniek,  przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się  
5 lutego br. Komisja omówiono następujące tematy:
Dyrektor ZGK i M przedstawił informacje nt. działalności Zakładu w 2006 roku. 
przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawili swoje 
propozycje o niektórych rozwiązaniach i zadaniach na najbliższe lata, są to między 
innymi:

- kompleksowe prowadzenie remontów dróg,
- ujednolicenie działań dot. zakupu urządzeń małej architektury,
- przebudowa i modernizacja placów zabaw (utworzenie 2,3 placów zabaw na 

terenie Leszczyn z pełnym wyposażeniem),
- przejęcie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie sprzątania.

W  kolejnym  punkcie  posiedzenia  omówiono   temat  dot.  utworzenia  zespołu 
mieszanego do opracowania wieloletniego planu kanalizowania Gminy i Miasta na lata 
2007 – 2012.
Komisja powyższe tematy będą kontynuowane na najbliższych posiedzeniach Komisji.
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Na posiedzeniu  19  lutego br.  omówiono projekty uchwał  na  dzisiejszą  sesję  Rady 
Miejskiej, do których nie zgłoszono większych uwag.
Szeroką  dyskusję  wzbudził  temat  związany  z  taryfami  za  zbiorowe  zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Członkowie Komisji zgłaszali uwagi i pytania dot. wysokości opłaty abonamentowej  
i  jej  wykorzystania,  remontów  i  modernizacji  sieci  wodociągowej  i  możliwości 
wykorzystania  na  ten  cel  środków  zewnętrznych,  działań  profilaktycznych   dot. 
czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej.

W  sprawach  bieżących  zgłaszano  m.in.  sprawę  dot.  możliwości  wykupu  lokali 
komunalnych w Leszczynach wynajmowanych pod działalność handlową.
Uzyskano informację, że jest to możliwe tylko w formie przetargu.
Ustalono, że tematem zajmie się Komisja Działalności Gospodarczej na wyjazdowym 
posiedzeniu w Dzielnicy Leszczyny Osiedle.

6)  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami – 
przewodniczący  radny  Henryk  Dyrbuś, przedstawił  sprawozdanie z posiedzenia 
Komisji, które odbyło się 16.02.2007 r. 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał Rady Miejskiej w zakresie dotyczącym:
projektu uchwały w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Leszczyn i Jesionki – 
Gajówki w Palowicach konsultacji dotyczących zmiany określenia rodzajowego nazw 
miejscowości,  taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.

Komendant  Komisariatu  Policji  w  Czerwionce-Leszczynach  Roman  Chlubek 
przedstawił  informację  na  temat  pracy  Komisariatu  w  2006  roku  dotyczącą 
zatrudnienia i wyposażenia Komisariatu oraz potrzeb w tym zakresie oraz statystyki 
dot.  przestępstw  popełnionych oraz  ujawnionych przez  funkcjonariuszy na  terenie 
gminy w roku ubiegłym.
Poinformował,  iż  w  2007  roku  w  dalszym  ciągu  realizowany  będzie  Program 
Operacyjny Komendy Miejskiej.
Członkowie Komisji zwracali uwagę w szczególności na współpracę poszczególnych 
dzielnicowych  z  sołtysami  i  przewodniczącymi  rad  i  zarządów  dzielnic  oraz 
dyrektorami placówek oświatowych.  
Naczelnik  Wydziały  Zarządzania  Kryzysowego  Adrian  Strzelczyk  przedstawił 
informację na temat działalności Wydziału i oraz podległych mu jednostek OSP – które 
w  ciągu  ubiegłego  roku  odnotowały  197  wyjazdów do  akcji,  w  tym 129  były  to 
pożarty, 68 innego typu zdarzenia.
Jeżeli chodzi o pozostałą działalność Wydziału, która obejmowała między innymi:
akcja zima – w związku z silnymi wiatrami i śnieżycami w wyniku których wystąpiły 
dłuższe braki prądu, prowadzono kontrole stanu technicznego dachów,
ptasia  grypa  –  obejmowała  inwentaryzację  gospodarstw  posiadających  tego  typu 
inwentarz, przygotowanie  na wypadek pojawienia się na naszym terenie choroby,
inne interwencyjne  działania.
Komisja podjęła następujące wnioski:

7



1/  zobowiązać  Burmistrza  G  i  M  do  podjęcia  przez  Wydział  Inwestycji  działań 
związanych z opracowaniem projektu i rozpoczęcie najpóźniej w II kwartale tego roku 
zadania dot. wykonania rowu R 2,
2/ wystosować do wszystkich jednostek OSP podziękowania za działalność,
3/  wystąpić  do  GPW o  ujęcie  naszej  Gminy  w  wykazach  we  wszystkich  swoich 
stacjach  skąd  dostarczana  jest  woda  pitna  do  naszej  Gminy,  aby  w  przypadku 
jakichkolwiek awarii była przekazywana informacja na ten temat,
4/  opublikować  w  gazecie  lokalnej  KURIER  informację  na  temat  procedury 
prowadzonej  w przypadku  potrzeby usunięcia  padłej  zwierzyny z  dróg  lub  innych 
miejsc.

7)  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami –  przewodniczący  radny  Ryszard  Jonderko, przedstawił 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 16.02.2007 r. 
Komisja omówiła  materiały na sesję Rady Miejskiej.  Dyskusję wywołał  temat  dot. 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i odprowadzenie ścieków. Poruszony został 
problem  wyczyszczenia  koryta  rzeki  Bierawki.  Zapoznano  się  z  informacją  nt. 
wyborów  delegatów  do  Śląskiej  Izby  Rolniczej.  Dyskutowano  nt.  działań 
proekologicznych podejmowanych przez Gminę.
Komisja podjęła następujące wnioski:
1/ Wprowadzić poprawkę do projektu uchwały dot.  zmiany określenia rodzajowego 
nazw  miejscowości,  wprowadzając  nazwę  „Kanetowiec”  zamiast  „Karnatowiec”  
w sołectwie Przegędza. 
2/ Opublikować w gazecie lokalnej „KURIER” artykuł na temat zakazu porzucenia 
odpadów oraz sankcji przewidzianych za takie działania. 
3/  Przygotować  wykaz  dzikich  wysypisk  odpadów z  podaniem właściciela  terenu, 
celem doprowadzenia do uporządkowania powstałego składowiska. 
4/  Wyegzekwować  od  właścicieli  posesji  oznaczenie  nieruchomości  numerem 
porządkowym. 
5/  Wystąpić  do  dyrekcji  PKP  w  sprawie  uporządkowania  terenu  wokół  dworca 
kolejowego w dz. Czerwionka. 
6/  Przetransportować  głaz  Alojzego  Damca  na  teren  Zespołu  Szkół  Nr  1  przy  ul. 
Furgoła w dz. Leszczyny Stare. 

Radny Henryk Dyrbuś- zwrócił uwagę aby w przyszłości gdy będą podejmowane 
działania  dot.  zmiany  nazw  przysiółków  lub  zmiany  nazw  ulic,  było  kierowane 
zapytanie  do  Rad  Dzielnic  i  Rad  Sołeckich  np.  nazwę  Karnatowiec  zmienić  na 
Kanetowiec w soł. Przegędza. 

Pan Jan Tokarz- przew. Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka,  stwierdził, że nie 
przyniesie żadnych efektów publikowanie artykułów nt. zakazu wyrzucania śmieci- to 
marnowanie pieniędzy za ogłoszenie.
Radny Ryszard Jonderko- przew. Komisji Ochr. Środ.- pożytek z publikacji takiego 
artykułu  będzie  taki,  iż  taka  informacja  spowoduje  większe  prawo  do  nakładania 
mandatów za porzucanie  śmieci.
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Pan Krystian Brząkalik- kwestią punktowych wysypisk śmieci należy zająć się od 
początku do końca. Już w niedługim czasie będą wprowadzane pakiety higienizacyjne 
i krzyżowe co wiąże się ze stosowaniem praktyk rolniczych. Problemu nie załatwi się 
systemem  karania.  Na  polach  można  znaleźć  wiele  odpadów  i  to  robią  najbliżsi 
sąsiedzi tych terenów rolnych. Należy podjąć dyskusję, wypracować metody działania 
aby mieszkańcy zrozumieli, iż takie działania są niedozwolone.
Wiceprzewodniczący RM Marek Profaska-  gdyby świadomość społeczeństwa była 
na  odpowiednim  poziomie  w  aspekcie  ekologii  nie  byłoby  takich  sytuacji. 
Rozwiązaniem jest  podnoszenie  świadomości.  Dziwi  stwierdzenie  dobrych  praktyk 
rolniczych  z  wysypiskami  śmieci.  Można  mieć  wątpliwości  jeżeli  chodzi  o  takie 
połączenie i to chyba służy innym kierunkom działań.

W trakcie obrad przybył Pan Andrzej Łojewski- kierownik rejonu Gliwice Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

8) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz,
przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji, które odbyło się 20.02.2007 r.
Komisja omówiła zmiany w budżecie gminy i miasta na 2007 rok oraz projekt uchwały 
w sprawie kredytu. Podjęto decyzję o wprowadzeniu korekty do projektu uchwały  
w sprawie  zmian w GFOŚ i  GW na 2007 r.  dot.  przeniesienia  kwoty 5 tys  zł  do 
rezerwy, planowanej na rekultywację terenu przy ul. Polnej w dz. Leszczyny. Decyzja 
taka  była  podyktowana  wnioskiem  Komisji  Działalności  Gospodarczej,  która 
wnioskowała o wystąpienie do Firmy „Torpol” w sprawie partycypowania w kosztach 
rekultywacji tego terenu.
Burmistrz  Wiesław  Janiszewski-  stwierdził,  że  zaszło  nieporozumienie  dot. 
odłożenia środków 5 tys zł do rezerwy i ponownego rozpatrzenia tego tematu. Teren 
wymaga rekultywacji i jest prośba aby te środki na to zadanie zostały wprowadzone.
Radny Alojzy  Waniek-  stwierdził,  ze  rozeznał  sytuacje  w ZGK i  M i  planowane 
środki w wys. 5 tys zł powinny starczyć na to zadanie.
Radny  Bogdan  Knopik-  firma  bez  pozwolenia  wywoziła  odpady,  a  my później  
z  własnych  środków musimy porządkować  teren.  Należy  zwracać  uwagę  na  takie 
działania.
Pan Leonard Piórecki- dyr. ZGK i M- na ten teren kilka firm wywoziło odpady tj. 
firma wykonująca kanalizację sanitarną w dz. Leszczyny Stare, firma , która budowała 
parking przed „ratuszem”. Teren należy uporządkować, zazielenić ponieważ materiał 
nie musi zostać wywieziony. Te zadanie chcemy wykonać jak najszybciej dlatego na tej 
sesji musiałyby być decyzja o pozostawieniu zadania w GFOŚ i GW.
Pan  Andrzej  Raudner-  z-ca  burmistrza stwierdził,  że  zaistniało  wielkie 
nieporozumienie między Komisjami. Od początku temat prowadził. Została wykonana 
ekspertyza  nawiezionego  materiału,  która  potwierdza,  ze  nie  jest  szkodliwy.  Na 
Komisji  Dział.  Gosp.  temat  był  szeroko  dyskutowany  i  była  decyzja  aby  sprawę 
zakończyć.  Staramy  się  uporządkować  sprawę  aby  w  przyszłości  był  to  teren 
rekreacyjny.  Wydział  G  i  R  podjął  działania  zmierzające  do  przejęcia  terenów 
sąsiednich od Agencji.
Burmistrz Wiesław Janiszewski-  zwrócił  się  do Komisji  Budżetu i  Finansów aby 
temat ponownie przeanalizowała i wprowadziła kwotę 5 tys zł na to zadanie.
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9) Klub Radnych „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” - przewodniczący 
radny  Bernard   Strzoda,  przedstawił  sprawozdanie  z  posiedzenia  Klubu,  które 
odbyło się 19.02.2007 r.  Podjęto decyzje o rozwiązaniu Klubu Ruchu Rozwoju Gminy 
i powołaniu nowego Klubu „Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska”. Stosowne 
zawiadomienie zostało złożone Przewodniczącemu RM. Omówione zostały 

materiały na sesję RM w szczególności  temat dot.  taryf.  Klub podjął  wniosek dot. 
zwrócenia się do PW i K w sprawie przeanalizowania wprowadzenia ryczałtu za wodę 
i kwartalnego rozliczania opłat na podstawie książeczek, co może zmniejszyć koszty 
Przedsiębiorstwa.
Klub wystosował pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej i czeka na odpowiedź 
nt. funkcjonowania Rady.
Przewodniczący  RM  Leszek  Salamon-   odpowiedzią  na  pismo  było  spotkanie  
w  Starostwie  Powiatowym,  które  było  zorganizowane  również  z  inicjatywy 
Przewodniczącego RM.

10) Klub Radnych Wspólnota Samorządowa – przewodniczący radny Adam  
 Kapias przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Klubu, które odbyło się 22.02.2007 r.
Klub omówił  projekty uchwał  RM. Dużą uwagą skupiono na taryfach.  Nie  po raz 
pierwszy Spółka  nie  potrafi  zmniejszyć  strat  30% na  sieciach  wodociągowych,  co 
powoduje konieczność podwyższania cen. W Knurowie od dwóch kadencji stawka za 
wodę nie ulega zmianie 3,96 zł  a  u nas 4,08 zł.  Przedsiębiorstwo powinno podjąć 
działania zmierzające do zmniejszania strat a nie podwyższania pensji. Klub nie poparł 
sprawy podjęcia uchwały w tym temacie. Ustalono, iż nadal będzie wydawana gazeta 
samorządowa.  Podjęto  decyzję  aby radny Antoni  Bluszcz  przeprosił-  publicznie  za 
słowa, które zamieścił na forum internetowym i opublikowane na łamach „Nowin”, 
ponieważ Radni czują się obrażeni. W przeciwnym wypadku będą podjęte inne środki 
przewidziane prawem. 

11) Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie obradowała przed sesją 
Rady.

Ad 6. 
Informacja o bieżącej korespondencji (w załączeniu):

1) prośba  radnego  Antoniego  Bluszcza  dot.  rezygnacji  z  udziału  w  składzie 
członków Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,

2) zgłoszenie  zawiązania  Klubu  Radnych „Ruch  Rozwoju  Gminy i  Autonomii 
Śląska”,

3) wniosek  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
dodatkowych  zapisów  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej Gminy i Miasta na 2007 rok. Radni otrzymali również to pismo, 
z którym mogli się zapoznać.

Przewodniczący ogłosił przerwę na prośbę Radnego Alojzego Wańka.
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Ad.7 
Naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej Pan Krzysztof Kulesa oraz Prezes  
PW  i  K  Pan  Bogusław  Kurdek   przedstawili  temat  związany  z  taryfami  
za  zbiorowe   zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzania  ścieków  .  
Pan  K.  Kulesa-  naczelnik  wydziału  GK-  poinformował,  ze  przedłożenie  Radzie 
stosowanego  projektu  uchwały  w  tym  temacie  wynika  z  ustawy  o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Pan Zbigniew Pławecki- Radca Prawny, przepisy szczegółowe wynikające z ustawy 
o zbiorowym zaop. w wodę w art. 24 tej ustawy obliguje PWi K do złożenia wniosku 
taryfowego w terminie nie później niż 70 dni przed ich wejściem w życie organowi 
wykonawczemu,  który  może  zweryfikować  wniosek.  Po  dokonaniu  weryfikacji 
Burmistrz  przedkłada  Radzie  wniosek  o  zatwierdzenie  taryf.  Rada  może  podjąć 
uchwałę  o  odrzuceniu  wówczas  gdy taryfy są  niezgodne.  Jeżeli  wniosek  taryfowy 
został  prawidłowo sporządzony wówczas  Rada może przyjąć taryfy lub nie podjąć 
uchwały.
Radny  Adam  Kapias-  Gmina  jest  udziałowcem  w  100%  w  Spółce  PW  i  K  
i w związku z tym jakie są możliwości skierowania wcześniej wniosku taryfowego do 
Burmistrza,  który może stwierdzić,  ze podane wskaźniki  są za wysokie i  pozwoli  
w jego ocenie na zaproponowanie niższych stawek.
Burmistrz  Wiesław  Janiszewski-  procedura  ustalania  taryf  jest  bezwzględna,  są 
ustawowe terminy,  które  należy zachować.  Taryfy są  utrzymywane  na  tym samym 
poziomie już trzeci rok. Dzisiaj tematem są taryfy a nie koszty funkcjonowania PWi K.
Radny  Alojzy  Waniek-  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  przedstawiła  propozycje 
swojego działania, która dot. także PW i K, funkcjonowania Rady Nadzorczej, straty 
wody, analizy cen zakupu i sprzedaży wody.
Radny Bernard Strzoda-  zgłosił wniosek aby nie podejmować uchwały a tematem 
PW i K  zająć się na Komisjach.
Prezes Kurdek oraz Naczelnik K. Kulesa- wyjaśnili, ze taryfy zostały opracowane 
zgodnie  z  wymogami  ustawowymi.  Zlecone  zostało  opracowanie  do  wniosku 
taryfowego przez Burmisrza  oraz Burmistrza miasta Orzesze, ponieważ mieszkańcy 
graniczący  z  nasza  Gmina  korzystają  z  naszych  ujęć.  Te  opracowania  opiniują 
pozytywnie wniosek taryfowy.
Radny Antoni  Bluszcz-  stwierdził,  że  ceni  swój  czas  i  innych i  przytoczył  cytat  
J. Tuwima: „błogosławieni Ci, którzy nie mając nic do powiedzenia nie ubierają tego 
w  słowa”.  Właścicielem  PW  i  K  jest  Gmina,  a  więc  My  wszyscy.  Nie  jest  za 
rozwiązaniem aby z budżetu Gminy były dokonywane dopłaty. Każdy powinien płacić 
za tyle ile zużyje. Wniosek taryfowy został opracowany, wykonany został audyt, który 
potwierdza  jego  prawidłowość.  Wobec  tego  mamy  możliwość  jako  Rada  podjąć 
decyzję o zatwierdzeniu taryf a nie później chodzić po Czerwionce i opowiadać, że to 
nie „ja” podjąłem decyzję. Na tym nie polega uczestnictwo w organie samorządu, a nie 
we władzy samorządu jak niektórzy koledzy myślą. Bo my jesteśmy tylko radnymi- 
przedstawicielami mieszkańców a  tu wciąż odżywa terminologia: władza, prezydium. 
Powinniśmy zadecydować, że każdy kto zużywa wodę wie za co płaci.

Burmistrz Wiesław Janiszewski- sprawdzenia i weryfikacji wniosku PW i K Spółki 
z o.o. w Czerwionce-Leszczynach o zatwierdzenie taryfy dla wody i ścieków, dokonała 
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na zlecenie Burmistrza Firma  Infrastruktura z Katowic. Przedstawiciel tej Firmy Pani 
Anna  Rozwadowska-Palarz  stwierdziła,  że  tak  uczciwego,  przejrzystego  
i fachowego wniosku w kwestii taryf nie miała. 
Wiceprzewodniczący  RM Marek  Profaska-  stwierdził,  że  nie  podnosząc  cen  za 
wodę i ścieki o wskaźnik inflacji to można uznać że realnie ceny spadły o 10%.

Radny Adam Kapias- zgłosił wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy.
Radny Bernard Strzoda- przypomniał, że zgłosił wniosek o nie głosowaniu uchwały 
w sprawie taryf.
Pan Zbigniew Pławecki- wyjaśnił,  że w pierwszej kolejności  należy przegłosować 
wniosek Radnego Strzody a następnie wniosek radnego Kapiasa.

W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Bernarda Strzody dot. nie głosowania uchwały w sprawie taryf.
Rada  głosami  15  „za”  1  „przeciw”  2  „wstrzymującymi  się”  przegłosowała 
wniosek. 

Radny Adam Kapias- wycofał wniosek dot. ogłoszenia przerwy.

Ad. 8
Podjęcie uchwał.
1)  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej-  Adam  Kapias przedstawił  Plan  Pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
Wiceprzewodniczący RM Marek Profaska- zapytał czy przedmiotem pracy Komisji 
może być sprawdzanie pracy Komisji Rewizyjnej poprzedniej Rady.
Pan Zbigniew Pławecki-radca prawny  wyjaśnił,  że zadaniem ustawowym Komisji 
Rewizyjnej  jest  kontrola  Burmistrza  i  jednostek  organizacyjnych.  Oprócz 
wykonywania tej kontroli Komisja Rewizyjna wykonując swoje zadania będzie cofała 
się  do  dokumentów  sprzed  roku  dwóch  lat.  Na  pewno  nie  jest  ustawowym 
obowiązkiem Komisji Rewizyjnej kontrola działań Komisji poprzedniej kadencji. Za 
poprzednie  okresy  była  udzielana  taka  instytucja  jak  absolutorium,  więc  można 
założyć,  że  poprzednia  Komisja Rewizyjna kwestie  prawidłowości budżetu badała  
i ten okres był kontrolowany.
Radny Adam Kapias-  Komisja obecnie bada dotacje udzielane przez Gminę i  nie 
sposób nie cofnąć się wstecz po to aby porównać sposób rozliczania. Przy różnego 
rodzaju  kontrolach   trzeba  będzie  często  sięgać  do  materiałów  źródłowych  
z  poprzednich  lat.  Komisja  rewizyjna  nie  chce  kwestionować  uchwał  poprzedniej 
Komisji Rewizyjnej w temacie absolutorium.

Przewodniczący RM Leszek Salamon- Komisja Rewizyjna nie zajmuje się kontrola 
poprzedniej Komisji Rewizyjnej, ale kontrolą Gminy w różnych obszarach.. Komisja 
Rewizyjna  to  jest  najlepszy  pomocnik  dla  Pana  Burmistrza.  Gmina  boryka  się  
z problemami i dlatego trzeba parę spraw wyjaśnić aby przywrócić jej  dobre imię. 

Przewodniczący RM Leszek Salamon Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym 
Rady i żaden wniosek ani Radny nie może tego zabronić.
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Radny Antoni Bluszcz-  stwierdził,  ze w jego rozumieniu przepisów ustawy o s.g. 
Komisja  Rewizyjna  kontroluje  bieżącą  działalność.  Komisja  ma prawo  sięgać   do 
dokumentów ale nie jest zasadne badanie poprzednich organów i wydanych przez nich 
decyzji. Pan Przewodniczący stwierdził, ze chcemy przywrócić dobre imię Gminy. Pan 
Przewodniczący był przecież wiceprzewodniczącym poprzedniej kadencji
Burmistrz Wiesław Janiszewski- chce aby Komisja Rewizyjna pomagała 

Burmistrzowi i bardziej się skupiła na bieżącej działalności, która dotyczy obecnego 
Burmistrza.
Przewodniczący RM podał pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 
rok, który został przyjęty głosami 12 „za”, 1 „przeciw” i 5 „wstrzymującymi się”

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej przedstawił  projekt  uchwały  
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
Uchwała  Nr  VI/63/07  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Pracy  Komisji  Rewizyjnej 
została podjęta przy głosach 12 „za”, 1 „przeciw” i 5 „wstrzymującymi się”

2) Przewodniczący Rady Miejskiej-  Leszek Salamon przedstawił  projekt  uchwały  
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,
Uchwała  Nr  VI/64/07  w  sprawie  zmiany  składu  osobowego  Komisji  Sportu, 
Turystyki  i  Rekreacji  została  podjęta  przy  głosach  10  „za”,  5  „przeciw”  
i 3 „wstrzymujących się”

3)  Pani  Ilona  Cyroń-  naczelnik  Wydziału  G  i  R  przedstawiła  projekt  uchwały  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr VI/65/07 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, została 
podjęta „Jednogłośnie”

4)  Pani  Ilona  Cyroń-  naczelnik  Wydziału  G  i  R  przedstawiła  projekt  uchwały  
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością drogową
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała  Nr  VI/66/07  w  sprawie  obciążenia  nieruchomości  komunalnej 
służebnością drogową, została podjęta „jednogłośnie”

5)  Pani  Ilona  Cyroń-  naczelnik  Wydziału  G  i  R  przedstawiła  projekt  uchwały  
w  sprawie  przeprowadzania  z  mieszkańcami  Leszczyn  i  Jesionki  –  Gajówki  
w  Palowicach  konsultacji  dotyczących  zmiany  określenia  rodzajowego  nazw 
miejscowości,
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała  Nr VI/67/07  w  sprawie  przeprowadzania  z  mieszkańcami  Leszczyn  
i  Jesionki  – Gajówki w Palowicach konsultacji  dotyczących zmiany określenia 
rodzajowego nazw miejscowości, została podjęta „jednogłośnie”
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Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały Pan Andrzej Jarmundowicz – 
przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  poinformował,  że  w  czasie  przerwy 
(podczas  sesji)  odbyło  się  spotkanie  Komisji  Budżetu  i  Finansów  w  składzie:  
A.  Jarmundowicz,  R.  Jonderko,  H.  Dyrbuś,  M. Paluch,  L.  Salamon,  M. Profaska,  
B.  Strzoda,  J.  Szczekała,  na  którym Komisja  „jednogłośnie” postanowiła  wycofać 
swój wniosek dot. przesunięcia do rezerwy kwoty 5 tys zł dot. zadania: rekultywacja 
terenu komunalnego przy ul. Polnej w Leszczynach zapisanego w GFOŚ i GW na rok 
2007. Poprosił na przyszłość, aby wnioski do Komisji kierować na piśmie, co pozwoli 
na  uniknięcie  nieporozumień  i  zwoływania  w  trakcie  sesji  dodatkowych  spotkań 
Komisji.

6) Pani Cecylia Grzybek- naczelnik Wydziału E i Z przedstawiła projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr VI/68/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
rok 2007, został podjęta przy głosach 16 „za”  i 2 „wstrzymującymi się”

7)  Pani  Teresa  Czajka-  skarbnik  G i  M przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie 
kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7.855.391 zł.,
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr VI/69/07 w sprawie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 
7.855.391 zł, została podjęta „jednogłośnie”.

8)  Pani  Teresa  Czajka-  skarbnik  G i  M przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie 
zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007,
Radny  Adam  Kapias-  zgłosił  sugestię  na  przyszłość  dot.  planu  inwestycyjnego 
odnośnie budowy kanalizacji w sołectwach. Na ten temat chyba będzie jeszcze trwała 
dyskusja. Dobrze by było, aby zwiększyć środki na to zadanie, ponieważ kwota 20 tys 
zł jest na podtrzymanie tego zadania. Powinno dojść w tej kadencji do rozpoczęcia 
tego  zadania  w  stopniu,  który  pozwoli  na  korzystanie  ze  środków  zewnętrznych. 
Wówczas  koszty  wkładu  własnego  będą  mniejsze.  Dlatego  dla  Komisji  Ochrony 
Środowiska i dla całej Rady ten temat powinien być priorytetowy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr VI/70/07 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2007, została podjęta  „jednogłośnie”.

Na  spotkanie  z  Radnymi  przybył  z-ca  Generalnego  dyrektora  Dróg  Krajowych  
i  Autostrad  Pan  Janusz  Koper oraz  kierownik  Rejonu  Gliwice-  Pan  Andrzej 
Łojewski.  Zaproszenie  zostało  podyktowane  podpisaniem  w  styczniu  br.,  umowy 
budowy Autostrady A1 odcinka Sośnica-Bełk, który będzie przebiegał przez Gminę 
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Czerwionka-Leszczyny.
Pan Janusz Koper- Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad 
poinformował,  że  budowa inwestycji  autostrada A1 ruszyła.  Pierwszy odcinek tego 
południowego etapu Sośnica- Gorzyczki jest z konieczności podzielony na 3 mniejsze 
zadania. Pierwsze zadanie to odcinek od Sośnicy do węzła Bełk. 
22 stycznia  2007 r.  została podpisana umowa. W dniu dzisiejszym o godz.  10.  00 
odbyło się w Katowicach pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczył,  
z wykonawcą robót- grecką firmą J&P AWAX. Firma  AWAX przedstawiła propozycje 
harmonogramu  prac  na  tym odcinku.  Cykl  realizacyjny  pobiegnie  bardzo  szybko. 
Firma  już  otrzymała  polecenie  rozpoczęcia  prac.  Przypuszczalnie  od  marca  br. 
rozpoczną  się  prace  na  odcinku  15  km.  Cykl  realizacyjny  zakłada  24  miesiące.  
W styczniu  2009  roku  ten  odcinek  A1  ma  być  wybudowany.  W harmonogramie 
zakładano,  że  większość  robót  ma  być  skończona  przed  okresem  zimowym  to 
wówczas ten odcinek od Gliwic do węzła Bełk byłby oddany pod koniec roku 2008.
W trakcie tej realizacji, na terenie Gminy zaplanowano autostradę po 3 pasy w jedną 
stronę, czyli dużo lepiej niż w innych częściach kraju, ponieważ spodziewamy się, że 
ruch też będzie odpowiednio duży. Pasy będą o szerokości 3,7 m, a pasy awaryjne  po 
3 m. Na terenie Gminy w ramach tego zadania są planowane 2 węzły autostradowe: 
węzeł  Bełk  i  węzeł  Dębieńsko.  Oczywiście  węzły te  będą przystosowane w stacje 
poboru opłat, ponieważ autostrada będzie płatna. Nie może jednak teraz zdeklarować 
w jakiej formie te opłaty będą rozwiązane i jak to zostanie uregulowane z zarządcą 
autostrady, bo dla mieszkańców tego regionu opłaty będą zerowe, ale to jest sprawa 
przyszłości. Ponadto oprócz tych 2 węzłów autostradowych na tym odcinku zostanie 
wybudowany wiadukt kolejowy kilkanaście wiaduktów i mostów w ciągu dróg i 11 
wiaduktów i mostów nad autostradą w ciągu dróg poprzecznych, tak aby dostosować 
układ  dróg  lokalnych.  Autostrada  jest  korytarzem  wydzielonym,  wygrodzonym  ze 
względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, tak aby ruch lokalny mógł funkcjonować 
lub gdy pewne ciągi  drogowe będą przerwane to muszą zostać wybudowane nowe 
drogi doprowadzające do skomunikowania ruchu lokalnego.
Zaplanowany został  cały system związany z ochroną środowiska. Przewidziana jest 
budowa  ekranów  akustycznych,  ogrodzeń  z  siatki  stalowej,  celem  maksymalnej 
ochrony ptactwa i zwierzyny leśnej.
Oprócz  wspomnianej  firmy  J&P  AWAX,  która  wygrała  kontrakt  i  rozpoczyna 
realizację, (po dzisiejszym spotkaniu jest zadowolony ponieważ Firma przystąpiła już 
do  prac  organizacyjnych.)  jest  jeszcze  Firma Planeche ,  która  będzie  sprawowała 
nadzór międzynarodowy i nadzorowała prace przy tej budowie, czy są prawidłowe pod 
każdym  względem,  zarówno  technicznym,  prawidłowości  uzgodnień,  stosowanych 
materiałów.  Wszystkie  uzgodnienia  muszą  być  również  zatwierdzone  przez 
zamawiającego, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Tego typu działania są prowadzone i  nie ma możliwości wprowadzenia materiałów 
nieprawidłowych.  Również  jest  przewidziana  kontrola  kadry  tak,  aby  ludzie  byli 
odpowiednio przygotowani.  Cała kadra kierownicza jest  z  dużym doświadczeniem  
w realizacji tego typu inwestycji.

Druga część zadania Bełk-Świerklany też będzie dotyczyła częściowo Gminy tj.  od 
Bełku  do  granicy  z  Żorami  na  odcinku  około  3  km  915  m przez  Szczejkowice, 
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Palowice.  
W ramach tego zadania będą budowane 4 wiadukty autostradowe w ciągu autostrady 
i 4 mosty autostradowe przecinające cieki lokalne. Planowe rozpoczęcie tego odcinka 
to  druga  połowa  tego  roku.  W  czerwcu  br.  zostanie  ogłoszony  przetarg  
i  prawdopodobnie  do  końca  września  zostanie  podpisana  umowa  co  jest  również 
uzależnione  od  ilości  złożonych  protestów.  Firma  Cargo  rozpocznie  budowę  pod 
koniec roku lub na wiosnę 2008, czyli w 2009-2010 ten odcinek autostrady A1 od 
Gdańska  do  Gorzyczek  ma  być  oddany  jako  jeden  z  największych  priorytetów 
narodowych.
Druga część nas praktycznie nie dotyczy Gminy bo to jest mały odcinek, ale trwają 
prace związane z wykupami nieruchomości głównie na terenie Żor i  ten proces do 
końca czerwca chcemy zakończyć. Są to również wywłaszczenia nieruchomości, bo 
wiele spraw trafiło do Wojewody o wywłaszczenie. 
Trzeci  odcinek  Świeklany-Gorzyczki  nie  dotyczy Gminy.  Jest  w  trakcie  procedura 
przetargowa.  Jej  zakończenie  i  wybór  wykonawcy  ma  nastąpić  w  kwietniu  br.  
W trzecim kwartale planujemy podpisanie umowy z wykonawcą tego południowego 
odcinka. Prace są przewidziane na około 2 lata tak aby cały odcinek Gorzyczki Sośnica 
był oddany w tym samym czasie jak pozostałe tj. 2009-2010.

Największy problem możemy mieć ze środkowym odcinkiem Świerklany -Bełk i tu 
może realizacja trwać trochę dłużej  ale  jest  to do zrobienia-  kwestia  dostosowania 
harmonogramów.  Tak  aby  przynajmniej  jedna  jezdnia  odcinka  środkowego  była 
gotowa w tym samym czasie jak dwa pozostałe odcinki. Przewidujemy, że mogą się 
pojawić nowe komplikacje ale termin musi zostać dotrzymany.

Radny Bernard Strzoda- zapytał czy odcinki dróg dojazdowych do węzłów też będą 
remontowane. Czy są działania zmierzające do porozumienia z administratorem dróg 
wojewódzkich czy powiatowych w tej sprawie.
Janusz Koper- GDDK i A w ramach budowy autostrady będzie realizowała wszystkie 
kolizje z drogami budując wiadukty, mosty, dojazdy i zjazdy z węzłów, ale na pewno 
nie  będą  remontowane  całe  odcinki  dróg.  Projekt  organizacji  ruchu  musi  być 
uzgodniony  z  administratorami  dróg.  Jeżeli  drogi  ulegną  zniszczeniu  w  ramach 
budowy autostrady to muszą zostać wyremontowane.
Radny Bogdan Knopik-  zapytał  jak przedstawia się  harmonogram prac na terenie 
Dębieńska w związku z możliwością korzystania z boiska w rozgrywkach wiosennych. 
Z  kim  można  się  kontaktować  odnośnie  wykonywania  drobnych  usług  przez 
miejscowych przedsiębiorców.
Pan Janusz Koper- w chwili obecnej wykonawca nie ma jeszcze gotowego zaplecza, 
ale jest ono planowane w Knurowie i kontaktować się będzie można z kierownikiem 
Janem  Zaworowskim.  Zostanie  również  zorganizowane  spotkanie  organizacyjne  
z wykonawcą i wszelkie numery kontaktowe zostaną przekazane do gminy. 
Po dodatkowe informacje będzie można się zgłosić do dyrektora Generalnej Dyrekcji 
Odział w Katowicach Pana Raja. Odnośnie możliwości korzystania z boiska to będą 
problemy ponieważ rozgrywki trwają aż do jesieni,  a budowa rusz już w marcu. 
Pan  Franciszek  Blinda-  sołtys  soł.  Stanowice  zapytał  czy  w  okresie  planowania, 
wytyczania trasy autostrady były prowadzone konsultacje, ponieważ w Stanowicach na 

16



terenie przysiółka Podgrabina są zlokalizowane domy. Mieszkańcy z Podgrabiny będą 
odcięci  od  Stanowic.  Obecnie  do  centrum mają  około  900 m,  a  po  wybudowaniu 
autostrady, będzie to 2 km. Jest wniosek mieszkańców aby to uwzględnić.

Pan  Janusz  Koper-  przebieg  autostrady  A1  był  konsultowany  przez  kilka  lat. 
Przedstawiciele Gminy uczestniczyli w tych konsultacjach. W 1999 roku Wojewoda 
Kępski  podpisał  decyzję  o  lokalizacji  autostrady.  Mieszkańcy tego przysiółka  mają 
wydłużone dojście do centrum Stanowic ale nie są odcięci.  Budując autostradę A4 

trzeba było wyburzyć  około 100 domów w Rudzie Śląskiej, ponieważ autostrada jest 
takim  przedsięwzięciem,  które  koliduje  czasami  z  siedliskami  ludzkimi  i  trzeba 
wybierać mniejsze zło.  Jeżeli z Podgrabiny wydłuży się dojście dzieciom do szkoły to 
obowiązkiem gminy jest zapewnić odpowiedni transport.

Radny Franciszek Blinda- dojście do szkoły będzie wynosiło około 2 km a Gmina 
zapewnia dowóz gdy odległość jest większa niż 4 km.

Radny  Alojzy  Waniek zapytał  czy  przed  budową  autostrady  będą  wykonane 
ekspertyzy dróg.
Pan Janusz Koper- jeżeli takich ekspertyz zażąda zarządca dróg, czyli Zarząd Dróg 
Powiatowych i  Zarząd Dróg Wojewódzkich, to będą one wykonane. 

Wiceprzewodniczący  RM-  Hubert  Piecha nawiązując  do  sprawy  mieszkańców 
Podgrabiny w Stanowicach,  stwierdził,  że  autostrada ma poprawić  funkcjonowanie 
komunikacji  a  nie  pogarszać  ruch  lokalny.  Mieszkańcom tego  przysiółka  znacznie 
wydłuży  się  dojazd  do  centrum  Stanowic  do  Szkoły.  Zapytał  czy  Dyrekcja  ma 
opracowany plan zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie drogi 925 podczas budowy 
autostrady.  Szczególnie  niebezpieczny  odcinek  o  bardzo  dużym  natężeniu  ruchu 
znajduje się na łuku drogi - od ronda w Stanowicach w kierunku Bełku. 
Pan Janusz Koper- autostrada ma przede wszystkim poprawić ruch tranzytowy a nie 
komunikację lokalną. Odnośnie bezpieczeństwa to Dyrekcja ma odpowiednie służby, 
których  celem  będzie  zadbanie  o  bezpieczeństwo  drogowe.  W dniu  dzisiejszym  
o  godz.  10.00  odbyło  się  spotkanie,  w  którym  brał  udział,  poświęcone  temu 
zagadnieniu  i  będą  wykonane  odpowiednie  uzgodnienie  z  zarządcami  dróg 
wojewódzkich i  powiatowych. Większość ruchu będzie się  odbywała poza drogami 
lokalnymi  tj.  około  70%-80%  podczas  wykonywania  prac  ziemnych.  Wykonawca 
przewiduje, iż materiały będą zwożone w jedno miejsce i sukcesywnie dostarczane  
w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Radny  Andrzej  Jarmundowicz-  zapytał  czy  na  węźle  w  Bełku  i  przy  zjeździe  
w Sośnicy będą pobierane opłaty.
Pan Janusz Koper- dla mieszkańców tego regionu będzie opłata „zerowa”.
Pan  Damian  Jankowski-  sołtys  soł.  Szczejkowice  zapytał  o  sprawę  wypłacania 
należności  tym  osobom,  które  podpisały  akty  notarialne  związane  z  wykupem 
nieruchomości oraz sprawę gruntów rolnych wykupionych pod budowę autostrady co 
wiąże się z dopłatami bezpośrednimi dla rolników.
Pan Janusz Koper-  stwierdził,  że  nie  ma wiedzy o tematach rolnych.  Natomiast  
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w sprawach wypłat,  problem, który leżał  po  stronie  Ministerstwa  Finansów,  został 
rozwiązany i będą wypłacane środki z tytułu wykupu nieruchomości. 
Na zakończenie  Pan Koper dodał, że chętnie przyjedzie jeżeli będzie takie życzenie 
Rady. Jest do dyspozycji lub przedstawiciel rejonu p. Łojewski.

Ad. 9.
Informacje  nt.  bieżącej  działalności  Straży  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
Radni otrzymali w formie pisemnej.

Radny Henryk Dyrbuś- zapytał czy Straż Miejska prowadzi kontrole radarowe, bo w 
sprawozdaniu jest informacja o mandacie.
Pan Adam Reniszak- komendant SM- na dzień dzisiejszy SM nie ma radaru. Mandat, 
o którym jest  napisane w sprawozdaniu dot.  czynności wyjaśniających, które mogą 
trwać nawet rok od popełnienia wykroczenia.

Ad. 10, 11
Zapytania i wnioski zgłaszane ustnie oraz udzielanie odpowiedzi. 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kapias-  zapytał jakie jest kryterium 
wyboru  gazet  przy zlecaniu  ogłoszeń  w prasie  lokalnej.  W ostatnim czasie,  coraz 
więcej ogłoszeń jest  w innej  gazecie.  Gazeta lokalna „KURIER” powinna być tym 
forum  
i miejscem gdzie te ogłoszenia powinny być. Wobec tego czy istnieje sens redagowania 
nadal „KURIERA”. 

2.  Pan Franciszek  Blinda  sołtys  soł.  Stanowice -  zgłosił  brak  oświetlenia  przy  
ul. 1 Maja i ul. Zwycięstwa. Stąd prośba aby przynajmniej jedna ulicę doświetlić.

3. Pan Jan Tokarz- przewodniczący Zarządu dzielnicy Czerwionka Karolinka zgłosił, 
że nie otrzymał odpowiedzi od Burmistrza w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań 
dot.:

- wyremontowania ul. Furgoła-bocznej, 
- wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Czerwionka Karolinka,
- wykonania remontu rowu R-2 w dz. Czerwionka.- Rada dzielnicy przekazała 

środki na dokumentację i na jakim etapie jest to zadanie,
- zmiany  podziału  środków  do  dyspozycji  Rad  dzielnic  i  Rad  Sołeckich, 

ponieważ np.  na terenie Czerwionki Karolinki mieszka 4 tys mieszkańców,  
w Palowicach 1,3 tys mieszkańców,  a kwota do dyspozycji każdej jednostki jest 
taka sama.

4. Radny Bernard Strzoda- zgłosił wnioski dot.:
- braku informacji w prasie lokalnej, nt. konsultacji z mieszkańcami w sprawie 

granic  Parku  Krajobrazowego  Cysterskie  Kompozycje  Krajobrazowe  Rud 
Wielkich,

- braku  oznaczeń  poziomych  na  jezdni  ul.  łączącej  Bełk  z  Czerwionką- 
szczególnie na łukach jezdni (droga jest po remoncie cząstkowym). 

5. Radny Marek Paluch- zgłosił wniosek aby dachówki, które przy wymianie dachów 
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nie uległy zniszczeniu były wykorzystywane do doraźnych remontów. 

6.  Radny  Henryk  Dyrbuś-  zgłosił  wniosek  dot.  wystąpienia  do  PSS  „Społem”  
w  Czerwionce-Leszczynach  aby  przed  pawilonem  przy.  ul.  Narutowicza  
w Leszczynach został wykonany parking. 

7.  Pan  Andrzej  Malik-  przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Dębieńsko-  zgłosił 
wniosek dot.  zabudowania  oświetlenia  na ul.  Borowej,  ponieważ w tym rejonie są 
częste włamania.

8. Wiceprzewodniczący RM- Marek Profaska zgłosił wnioski dot.:
- wykonania  odwodnienia  na  „rynku”  w  Dębieńsku,  ponieważ  po  każdych 

opadach deszczu tworzą się tam duże zalewiska, 
- remontu dróg w ulicach:  Strzelczyka, Biernota, Partyzantów, Olchowej. 

9.  Radna  Stefania  Szyp-  złożyła  podziękowania  Panu  Leonardowi  Pióreckiemu 
Dyrektorowi  ZGK  i  M  za  szybką  realizację  zgłoszonych  problemów  na  terenie  
dz.  Czuchów  t  j  wymiany  zniszczonej  płyty  zabezpieczającej  studzienki  przy  ul. 
Długosza  
i Tęczowej oraz usunięcia śmieci porzuconych wzdłuż ulic

10.  Radny  Antoni  Bluszcz  podziękował  w  imieniu  mieszkańców  ul.  Swobody 
-Panu Leonardowi Pióreckiemu Dyrektorowi ZGK i M za wykonanie remontu drogi, 
którzy są bardzo zadowoleni z wykonanych prac, szczególnie Pan Ciupka.
Pan Bluszcz zapytał przewodniczącego Klubu Radnych Pana Kapiasa w jakiej formie 
ma  przeprosić  Radnych,  którzy  czują  się  urażeni  jego  wypowiedzią.  Publiczne 
przeprosiny sa bardzo szerokim pojęciem.
Radny Adama Kapias- Radny sam powinien wybrać formę przeprosin, wyrażenia ich 
publicznie w sposób, który usatysfakcjonuje Radnych.
Pan Antoni Bluszcz- czy jak stanie za mównicą, czy to usatysfakcjonuje Radnych
Przewodniczący RM Leszek Salamon- stwierdził, że wystarczające będą przeprosiny 
publiczne na forum Rady i na forum IRG.
Radny  Antoni  Bluszcz- „Wysoka  Rado,  Szanowni  Radni  z  Klubu  Radnych 
„Wspólnota  Samorządowa”.  Nie  było  moja  intencją  obrażanie  nikogo,  a  to  że 
niektórzy  redaktorzy  cierpią  na  brak  własnych  pomysłów  do  pisania  i  na  forach 
internetowych cytują moje wypowiedzi to już nie moja sprawa.
Porównanie, którego użyłem jest porównaniem historycznym. Jeżeli ktoś czuje, że jego 
działanie kojarzy się z bolszewizmem, to przepraszam. Natomiast równocześnie muszę 
przeprosić moich kolegów z Klubu Radnych za to, że ich nazwałem mienszewikami, 
którzy byli większą hołotą od bolszewików, za co bardzo przepraszam.
11.  Radny  Ryszard  Jonderko-  rozważyć  możliwość  zaadaptowania  wolnych 
pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Przegędzy na Klub Młodzieżowy.

12.  Radny  Waldemar  Mitura-  zgłosił  zapytania  dot.  jakości  nawierzchni  drogi  
ul. Ligonia w dz. Leszczyny. Droga została oddana  do użytku 1,5 roku temu a już 
pojawiły się  usterki.  Czy przez  cały okres gwarancyjny-  5  lat,  będą łatane kolejne 
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dziury. Z tego zadania zostało 120 tys zł na co zostały przeznaczone te środki, które 
można  było  przeznaczyć  na  droższy  materiał.  Jak  wygląda  sprawa  dokumentacji  
i nadzoru ze strony Urzędu odnośnie wykonania tej drogi. 

Zapytania i wnioski zgłoszone pisemnie:
13. Radny Antoni Bluszcz 

- zwrócił się z prośbą o poruszenie w rozmowach planowanych z firmą Vatenfall 
sprawy lokalizacji słupów instalacji 20KV w pasie drogowym ul. Szewczyka  
w ciągu drogi w dz. Czuchów. Dotychczasowa lokalizacja linii uniemożliwiła 
remont tej drogi związanej z poszerzeniem jezdni.

- W  ostatnich  dniach  został  zgłoszony  problem  zanieczyszczenia  potoku 
przepływającego od  Książenic  do  Bierawki  na  wysokości  tzw.  „Gołębnika”. 
Proszę o rozeznanie problemu i ewentualna odp. Co może być źródłem tych 
zanieczyszczeń.

14. Radny Bernard Strzoda
- usunąć śmieci z terenu byłej stacji PKP w Palowicach.
- poprosił  o  informacje  nt.  zawansowania  prac  związanych  z  opracowaniem 

programu „Ograniczenia niskiej emisji” dla naszej gminy.
- poprosił o utwardzenie tłuczniem poboczy ul. Woszczyckiej w soł. Palowice na 

odcinku od przejazdu kolejowego do granic lasu.
15.  Radny  Edward  Kucharczyk-  zwrócił  się  z  prośbą  o  pisemne  udzielnie 
odpowiedzi na pismo dotyczące budowy Ośrodka Zdrowia w Książenicach.

Ad. 10
Przewodniczący RM Leszek Salamon  poinformował, że następna sesja odbędzie się 
23  marca  2007  r.  ze  względu  na  prośbę  Burmistrza  i  Naczelnika  Wydziału 
spowodowaną  podjęciem  uchwał  w  sprawie  nazw  rodzajowych  tj.  Leszczyny  
i Jesionka-Osada.
Odniósł  się  do  tematu  wizerunku  Gminy.  Radni  nie  popsuli  wizerunku  Gminy  
i udzielali absolutorium Burmistrzowi. Nigdy za absolutorium nie głosowałem. Rada 
pracowała bez podziałów i nie miała wpływu na zły wizerunek w mediach.

Radny  Antoni  Bluszcz przypomniał  o  informacji  nt.  rozgrywek  w piłkę  halową  
w dniu 2 marca br.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM Leszek Salamon podziękował 
wszystkim  za  udział  w  obradach  po  czym  „zamknął”  sesję  Rady  Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach. 

Na tym protokół zakończono.     
Protokołowała: 
Insp. K. Gorzawska
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