Protokół Nr VII/07
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 23 marca 2007 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.

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,
17 gości,
13 sołtysów, przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.
W sesji uczestniczyło
20 radnych,
14 gości,
8 sołtysów, przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic.
Nieobecność usprawiedliwił radny Edward Kucharczyk.
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 na wniosek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z decyzją Komisji
iż na kolejnym posiedzeniu nastąpi dalsze wyjaśnianie tematu.
Wniosek został przyjęty przy 15 głosach „za”, 2 „wstrzymujących”.
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrza Gminy i Miasta złożył wniosek o wycofanie
z porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie akceptacji kierunków działań
Burmistrza. Proponuje aby temat ponownie wrócił na posiedzenia Komisji a w razie potrzeby
był tematem odrębnej sesji Rady.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po wprowadzeniu powyższych zmian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23.02.2007 r.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności.
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
Informacja o bieżącej korespondencji.
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7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przyjęcia Planu Pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
2/ powiadomienia
Sekretarza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
3/ powiadomienia
Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
4/ zmiany uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
5/ przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami Leszczyn i Jesionki Gajówki
w Palowicach dotyczących zmiany określenia rodzajowego nazw miejscowości,
6/ wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Śląskiego o zmianę określenia rodzajowego nazw miejscowości,
7/ opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ograniczenia
działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie,
8/ zgłoszenia kandydata Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Rybniku,
9/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora ZGK i M,
10/ przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
11/ udzielenia pomocy Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd
z przeznaczeniem na realizacje zadań na drogach wojewódzkich,
12/ zmiany w uchwale w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków
od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2007,
13/ zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2007,
8.
Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9.
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11.
Zakończenie.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 lutego 2007 r.
Uwag do treści protokołów nie zgłoszono.
Protokół
z sesji 23 lutego 2007 r. został przyjęty przy 17 głosach „za”,
3 „wstrzymujących”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.).
Szerzej omówił sprawę dot. spotkania z Dyrekcją Parków Krajobrazowych w Rudach
Wielkich. Prosił Przewodniczącego, Radnych aby wyjeżdżając na zewnątrz Gminy próbowali
mówić jednym głosem, w tematach dotyczących Gminy. Spotkanie to było próbą przekonania
Rady Parku o słuszności tych radnych którzy podjęli uchwałę o poszerzeniu terenu Parku
o dolinę rzeki Bierawki i górę Ramżę i tych radnych którzy chcieli ograniczenia Parku do
granicy lasów. Efektem spotkania było to, że to Rada Parku podjęła decyzję, że pozostawia
granice Parku w dotychczasowych granicach. Czy trzeba było wyjeżdżać poza granice naszej
Gminy aby to ktoś zdecydował o tym co można było tu przedyskutować i zrobić. Zapewnił,
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że dołoży wszelkich starań aby dokonać zmian
Planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy, po to aby Rada jako ciało uchwałodawcze zrozumiała m.in. to, że
może podjąć decyzję, która będzie skutkowała dla podmiotów zewnętrznych. W Planie
zagospodarowania można zawrzeć te punkty, które dot. cysterskich kompozycji i będziemy o
to
dbać.
Rada Parku powiedziała, że dla góry Ramży, Gmina może opracować plan ochrony.
Pokazała, że dla każdego punktu – także dla zdegradowanej rzeki Bierawki, możemy
opracować plan ochrony. Musimy pracować nad tym aby ponad 100-letnia historia związana
z eksploatacją kopalni Dębieńsko została odtworzona w formie przywrócenia krajobrazu.
Dzisiaj rzeka Bierawka i jej dolina jest zdegradowana. Prosił aby nie odczytywać tego jako
krytyka Rady a odwrotnie aby wzmóc instytucjonalną rolę Rady, jako ciała ustawodawczego.
To co jest nam dane, nie wypuszczajmy poza teren naszej Gminy. Odległość do Będzina jest
często odległością powodującą zniechęcenie. Decyzja o Parku na terenie Gminy jeszcze nie
zapadła, podejmie ją Wojewoda. Dodał, że wszystkie inne miasta ograniczyły w sposób
zdecydowany Park na swoim terenie.
Radny Bogdan Knopik pytał co z zadłużeniem Spółki „Dębieńsko” – jaka jest obecna
sytuacja prawna w tej sprawie?
Burmistrz G i M wyjaśnił, że toczy się postępowanie sądowe w stosunku do tego dłużnika,
jak i do wszystkich innych dłużników Gminy. Poinformował, że niestety w większości
przypadków będzie podejmował negatywne decyzje dot. umorzeń podatków, chciałby
uniknąć sytuacji zarzutu działań na szkodę gminy.
Pan Zbigniew Pławecki Radca Prawny poinformował, że w zakresie zobowiązań cywilno –
prawnych wynikających z umowy
dzierżawy Gmina uzyskała wyrok z klauzulą
wykonalności na kwotę 780 tys. zł., egzekucja wprowadzona przez komornika sądowego była
w dużej mierze bezskuteczna, udało się ściągnąć tylko ok. 40 tys. zł. Postępowanie karnoegzekucyjne jest umorzone w stosunku do Spółki, natomiast toczy się obecnie postępowanie
z powództwa Gminy przeciwko członkom Zarządu Spółki o tą kwotę, która nie została
ściągnięta ze spółki tj. 740 tys. zł.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący radny Adam Kapias poinformował, iż Komisja
nie zebrała się przed sesją. Zgodnie z ustaleniami otrzymano sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy i Miasta za 2006 rok i Komisja w tym przedmiocie planuje dwa posiedzenia
27 marca i 2 kwietnia br.
2) Komisja Promocji i Rozwoju – Przewodniczący radny Marek Paluch poinformował, że
Komisji odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Działalności Gospodarczej w dniu 19 marca
br. Na posiedzenie zaproszono Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Teresę
Bierzę, która przedstawiła informację o stanie bezrobocia. Bezrobocie z naszej Gminy bardzo
zawyża średnią w Powiecie, na dzień dzisiejszy brakuje fachowców. Konieczna jest ścisła
współpraca Gminy z PUP, m.in. w zakresie możliwości skorzystania ze środków
zewnętrznych przez przedsiębiorców jak i przez Gminę.
Radny A. Adamczyk złożył wniosek o zorganizowanie szkolenia dla organizacji
pozarządowych i stowarzyszeń dot. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
3) Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Przewodniczący radny
Krzysztof Rak poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 19 marca br., omówiono
następujące sprawy:
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- przyjęto Plan Pracy Komisji,
- opiniowano wniosek Starosty Powiatu Gliwickiego dot. likwidacji poradni na terenie
Knurowa,
- skarga na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach – temat
będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu – stąd wniosek dot. wykreślenia tego punktu
z porządku obrad.
4) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 20 marca br., omówiono następujące sprawy:
- materiały na sesję w szczególności projekt uchwały dot. doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
- podjęto uchwałę dot. podjęcia działań satysfakcjonujących środowisko dot. Izby Tradycji tj.
aby eksponaty nie znikły z naszego terenu, aby Izba dalej funkcjonowała,
- przyjęto informację dot. godzin ponadwymiarowych kadry kierowniczej placówek
oświatowych,
- dyskutowano temat dot. opinii prawnej w zakresie zgodności zatrudnienia osób
w jednostkach samorządowych, w szczególności chodziło o stosunek bezpośredniej
podległości służbowej – opinię przyjęto,
- sprawa dot. utworzenia filii biblioteki pedagogicznej i pisma Wicemarszałka, iż nie planują
utworzenia takiej filii na naszym terenie. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko w tej
sprawie,
- sprawa dot. wykorzystania sprzętu filmowego, ewentualne powołanie DKF przy MOK,
- sprawa funkcjonowania kultury na terenie sołectw i dzielnic.
Burmistrz G i M poinformował, że jeżeli chodzi o Izbę Tradycji to sprawa jest o tyle
poważna gdyż faktycznie nic nie jest własnością Gminy. Eksponaty są własnością Kopalni
„Knurów”, pomieszczenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń, media płyną z MEGAWATU, stąd
trzeba podpisać wielostronne porozumienie, po to żeby można było zachować te eksponaty.
Na dzień dzisiejszy media zostały odcięte.
5) Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – Przewodniczący radny Waldemar Mitura
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 20 marca br., omówiono temat dot. sportu
szkolnego w Gminie z udziałem przedstawicieli szkół, klubów sportowych. Omówiono
aktualny stan w tej dziedzinie i plany na przyszłość m.in. utworzenie klasy sportowej o profili
pływanie. Ważną sprawa jest utworzenie klasy sportowej w Zespole Szkół, aby młodzież
miała możliwość kontynuowania nauki. Podjęto wniosek aby wspólnie z Komisją Oświaty
dokonać objazdu szkół pod kątem bazy sportowej.
6) Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Przewodniczący radny Alojzy
Waniek poinformował, że posiedzenie Komisji z powodu braku quorum nie odbyło się.
7) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
16 marca br., omówiono następujące sprawy:
- omówiono projekty uchwał – zgłoszono wniosek o wprowadzeniu zmiany w uchwale
o wyznaczeniu inkasentów,
- omówiono skargę Bogdana Zasadzińskiego na Dyrektora ZGK i M, po zapoznaniu się
z wyjaśnienia mi w tym temacie Komisja wnosi do Rady o uznanie skargi za bezzasadną,
- omówiono działalność Pogotowana na terenie Gminy,
- zgłoszono sprawę zanieczyszczenia ul. Furgoła,
- poruszona sprawę nieprawdziwych danych dot. oświadczeń majątkowych zamieszczonych
w gazecie IRG.
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8)
Komisja
Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że
posiedzenie Komisji odbyło się 15 marca br.
Podstawowym tematem posiedzenia Komisji była sprawa wywozu odpadów komunalnych
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Na posiedzenie zostali zaproszeni
przewoźnicy posiadający decyzję burmistrza na wywóz odpadów komunalnych oraz
przedstawiciel spółki „KOMART”.
W toku dyskusji zwracano uwagę, że należy poprawić wizerunek gminy pod kątem czystości
i porządku, działania które trzeba podjąć w tym kierunku to zwiększenie częstotliwości
wywozu odpadów wielogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, kontrola posesji pod
kątem zawartych umów na wywóz odpadów.
Komisja w związku z wnioskiem zgłoszonym na poprzednim posiedzeniu zapoznała się
z informacją Z-cy Komendanta Straży Miejskiej nt. kontroli dzikich wysypisk na terenie
Gminy. Ustalono, iż wykaz ten zostanie przekazany na piśmie Komisji
i na bieżąco będzie uaktualniany.
Komisja podjęła wniosek o zorganizowanie przez Burmistrza spotkania
z właścicielami budynku dworca kolejowego w Czerwionce oraz terenu między tym
budynkiem a przepompownią z udziałem mieszkańców, w sprawie uporządkowania tego
terenu.
Następnie zapoznano się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji oraz Przewodniczący Rady zrelacjonowani
przebieg spotkania przedstawicieli Gminy z Radą Zespołów Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego w Rudach w temacie dot. powiększenia granic Parku
Krajobrazowego Cysterskie kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich na terenie naszej
Gminy. Rada Zespołu Parków podjęła decyzję o pozostawieniu granic Parku na terenie
Gminy w dotychczasowych granicach.
9) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 21 marca br., omówiono branżowe sprawy
dot. Komisji tj. projekty uchwał w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta, Komisja
rekomenduje w/w uchwałę do przyjęcia przez Radę Miejską na dzisiejszej sesji.
Zgłosił pytanie do Komendanta Straży Miejskiej, oczekuje odpowiedzi w tej sprawie w pkt. 8
obrad sesji – w dniu wczorajszym Sąd Najwyższy wydał orzeczenie o niemożliwości
nakładania mandatów przez Straż Miejską za przekroczenie prędkości z użyciem fotoradaru
i prowadzenie tych spraw przed Sądem Grodzkim. W prognozowanych dochodach budżetu
w dziale 750, rozdział 75095 wpisano kwotę 92 tys. zł. – jaki procent tej kwoty to dochody
z mandatów, co z kwotą przewidzianą na dzierżawę radaru ?
10) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący radny
Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 19 marca br., omówiono
materiały na sesję, sprawę dot. realizacji programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz
zagospodarowania Parku w Leszczynach. Przedstawiciele Klubu wzięli udział w spotkaniu
z Radą Parku Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - temat ten był już
omawiany, chciałby tylko potwierdzić, że na spotkaniu tym przedstawiciele Klubu i Rady
mówili odmiennymi głosami, co jest bardzo niepokojące stąd Rada Parku podjęła decyzję
o pozostawieniu dotychczasowych granic. Dyrektor wskazał, że jeżeli jesteśmy
zainteresowani ochroną walorów przyrodniczych, możemy to sami regulować, nie musimy
o wszystko pytać się Parku. Poruszono również sprawę braku odpowiedzi na pismo
skierowane do Przewodniczącego Rady w sprawie rekonstrukcji składu i ilości Komisji
stałych Rady. W tym temacie jak i w temacie problematyki osób niepełnosprawnych dalszą
część sprawozdania przedstawi radny Arkadiusz Adamczyk.
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Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że jesteśmy najbardziej lekceważącą sprawy
osób niepełnosprawnych Radą w Powiecie Rybnickim. 21 marca br. Społeczna Powiatowa
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowała spotkanie z przewodniczącymi Rad Gmin
naszego Powiatu. Przybyli wszyscy przewodniczący Rad albo osoby wyznaczone, niestety
nasza Gmina nie była reprezentowana, co patrząc na tak szeroki skład prezydium jest przykre.
Społeczna Rada zbiera się co kwartał, ma zaszczyt reprezentować naszą Gminę i jest jedną
z niewielu osób sprawnych fizycznie w tej Radzie, bo wielu z nich ma problemy
z poruszaniem i przybycie na takie spotkanie jest dla nich bardzo poważną sprawą dlatego
tym bardziej fakt, że nikt z przedstawicieli naszej Rady nie pojawił się na tym potkaniu jest
trochę bulwersujące. Rada monitoruje wszystkie sprawy dot. osób niepełnosprawnych, pełni
rolę łącznika między Starostą, Gminami a osobami niepełnosprawnymi, które do tejże Rady
przekazują skargi, uwagi dot. funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej.
Te skargi i uwagi Rada chciała przekazać Przewodniczącemu naszej Rady, niestety nie miała
takiej możliwości. Wprawdzie pomoc niepełnosprawnym nie jest zadaniem własnym gminy,
aczkolwiek dbanie o dobro mieszkańców jest zadaniem gminy, a osoby niepełnosprawne są
takimi samymi mieszkańcami jak pełnosprawni. Jest wiele tematów, które należałoby omówić
przede wszystkim bariery architektoniczne, co prawda nasz Urząd w porównaniu z innymi
urzędami Powiatu jest najbardziej przystosowany do osób niepełnosprawnych ale też jest
wiele rzeczy do zrobienia, nie ma udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących,
nie ma obsługi dla osób głuchoniemych. Ważnym problemem jest integracja osób
niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, organizacja imprez integracyjnych, sprawa
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, przekonywanie przedsiębiorców, że warto
zatrudniać osoby niepełnosprawne. Tu należałoby wyjść od siebie; Urząd G i M i inne
jednostki odprowadzają kary do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z uwagi na zbyt małą liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych
w tych jednostkach. W imieniu Klubu zwrócił się do Przewodniczącego Rady
o zorganizowanie w jak najszybszym terminie spotkania problemowego dot. tematyki osób
niepełnosprawnych.
Następnie przedstawił materiał historyczny, połączony z zagadką; kto to powiedział?
cyt. frag. wywiadu:
redaktor : czy radni z Waszego ugrupowania zbojkotowali udział w stałych komisjach Rady
Miejskiej ?
- nie zbojkotowali, pracujemy w Komisji Rewizyjnej, Komisji Działalności Gospodarczej,
Komisji Sportu, Komisji Gospodarki Komunalnej, a w Komisji Ochrony Środowiska mamy
nawet przewodniczącego. Ograniczenia, które wprowadziła koalicja sprawująca władzę, tylko
niektórym naszym radnym uniemożliwiły pracę w komisjach stałych Rady. Solidaryzując się
z nimi postanowiliśmy powołać Klub Radnych i tam opracowywać projekty i rozwiązania
aktualnych problemów a następnie przedstawiać je na sesji RM. Ograniczenia dot.
ilościowego składu wprowadzone w tej kadencji uważam ze bezsensowne ograniczenie
społecznej pracy radnego.
redaktor: te ograniczenia mają przecież służyć fachowości i usprawnić pracę stałych komisji.
- każde tłumaczenie jest dobre ale przykłady mówią co innego, w Komisji Rewizyjnej
w jawnym głosowaniu wykluczono tylko naszych radnych. Jakim kryterium fachowości
kierowali się radni koalicji wobec naszych kolegów pozostanie tajemnicą partyjną i jakim
kryterium powinien posługiwać się radny oceniając innego radnego, kiedy znają się
w niektórych przypadkach od kilku sesji i to tylko z imienia i nazwiska. W tym głosowaniu
nie było mowy o jakiekolwiek ocenie fachowości.
redaktor: czy to znaczy, że w Pana przypadku kryterium fachowości nie sprawdziło się przy
powoływaniu stałych komisji Rady.
- radny powinien powstrzymać się w ocenie fachowości innego radnego. Radny może
jedynie zgodzić się lub nie zgodzić się ze zdaniem innego radnego podczas jawnej debaty.
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Do oceny radnego powołane są wyborcy, to oni w głosowaniu ocenią kandydatów którzy
później ich reprezentują.
To nie jest cytat z Przewodniczącego Klubu Radnych B. Strzody, to są fragmenty wypowiedzi
Przewodniczącego Rady Leszka Salamona z 1999 roku. Przykro, iż organizacja kreująca się
na najbardziej katolicką organizację w naszej Gminie, nie kieruje się chrystusową nauką
miłości do bliźniego, tylko pogańską zasadą Kodeksu Hamuradiego „oko za oko, ząb za
ząb”. – przy czym – nie to oko, nie ten ząb.
W 1999 r. skład osobowy Ruchu na Rzecz Rozwoju Gminy przedstawiał się oględnie mówiąc
nieco inaczej. Mimo wszystko Klub Radnych RRG i RA wierzy, że ta współpraca jest
możliwa. Z uwagi na zbliżający okres świąteczny, czas refleksji zwracają się o taką refleksję
do Klubu Radnych Wspólnota i jeszcze raz wyciągają rękę do współpracy.
Tego sobie wzajemnie życząc przekazał na ręce Przewodniczącego Klubu Radnych
symboliczny świąteczny stroik, wykonany przez uczestników Warsztatów Osób
Niepełnosprawnych.
Radny Bogdan Knopik poinformował, że spotyka się z osobami niepełnosprawnymi
i zwracają oni uwagę na sposób załatwiania tych osób przez lekarzy orzeczników, gdzie taka
wizyta trwa kilka godzin.
Prosił aby w tym temacie coś zrobić, aby zapisywać osoby na dana godzinę, by nie musiały
wiele godzin spędzać w poczekalni.
Radny Arkadiusz Adamczyk na posiedzeniu Społecznej Rady przedstawił ten temat i Rada
wystosuje pismo w tej sprawie do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
o poprawę obsługi.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę na brak spójności w wypowiedzi radnego
Adamczyka. Sprawy związane z niepełnosprawnymi są dla nas bardzo ważne, ale chciałby
aby w sprawy różnic jakie dzielą radnych nie były włączane sprawy osób niepełnosprawnych.
Radny Arkadiusz Adamczyk – nie rozumie wypowiedzi, bo przedstawił dwie odrębne
sprawy, pierwsza dotyczyła lekceważenia przez Radę problematyki osób niepełnosprawnych,
braku obecności przedstawicieli naszej Rady na spotkaniu problemowym w tym temacie,
a później oddzielił to dość wyraźnie i przeszedł do drugiej tematyki. Połączył te tematy tylko
wręczając okolicznościowy stroik chcąc podkreślić, że osoby niepełnosprawne są w stanie
wykonać bardzo ciekawe rzeczy.
Radny Alojzy Waniek – przewija się sprawa powrotu do rekonstrukcji komisji. Chciałby aby
wreszcie ktoś nazwał to po imieniu, bo posługuje się Statutem nad którym głosowali i jest
tam zapis, że każdy radny ma obowiązek pracowania dla dobra Gminy i uczestniczenia we
wszystkich komisjach do których został wybrany. Jeżeli chcemy mówić po imieniu – dajcie
nam kwotę przewodniczącego, to prosi aby to mówić głośno - i o to ma pytanie?
Radny Arkadiusz Adamczyk rekonstrukcja proponowana przez Klub Radnych polegały na
tym aby ograniczyć liczbę Komisji z 10 do 7 i nie ograniczeniu składu liczbowego Komisji,
obecnie jest ograniczenie do 9 radnych a chcieliby aby każdy radny, który czuje się na siłach
działania w danej Komisji, mógł w niej uczestniczyć z prawem głosu.
11) Klub Radny Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący Adam Kapias
poinformował, że Klub Radnych spotkał się 22 marca br., przedmiotem obrad były sprawy
dot. problematyki dzisiejszej sesji. Szeroką dyskusję wywołał projekt uchwały RM w sprawie
akceptacji działań Burmistrza, ponieważ został wycofany nie omówił sprawy szerzej tylko
zwrócił uwagę, że uchwała była słabo merytorycznie przygotowana, stąd decyzja o wycofaniu
tej uchwały jest słuszna. Rozmawiano również o sprawach przedstawionych przez radnego
Adamczyka. Uznano, że wszelkie procedury związane z ilością członków w komisjach Rady
dokonane były w sposób demokratyczny, określono ilość członków, jak i dokonano wyborów.
Biorąc pod uwagę fakt, że w ocenie Klubu Radnych współpraca układa się bardzo dobrze
pomiędzy radnymi wszystkich ugrupowań, trwają dyskusje, wymiany poglądów, głosują,
w związku z tym nie widzą potrzeby aby tego rodzaju reformę w bardzo krótkim okresie
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czasu podejmować. Jeżeli chodzi o posiedzenie, które odbyło się w Rudach a
przewijało się to już kilkakrotnie w wypowiedziach, odniósł się do tego co zostało w sposób
oficjalny przekazane przez prasę reprezentującą naszą Gminę, a więc przez „Kurier”.
Już na wstępnie jest redakcyjna uwaga tj.: „...tematem było wypracowanie stanowiska
w sprawie przebiegu granic „cysterskiego” parku .... i to w kontekście kontrowersyjnej
uchwały” – podważająca w sposób oczywisty suwerenną decyzję większości Rady Miejskiej.
Dalej w artykule pisze się o zaskakującej propozycji poszerzenia granic Parku – decyzja nie
była zaskakująca, była zwykłą propozycją, jedna z wielu dziesiąt, które można było jeszcze
zgłosić w tym zakresie. Nie wydaje się również aby wyróżnienie tego w artykule w taki, a nie
inny sposób było właściwe, bo sugeruje czytelnikom ewidentny sposób odbioru tych
informacji. Dalej zapis „trójstronne spotkanie”, dlaczego trójstronne. Po raz kolejny Redaktor
wskazał na różnice dzielące w toku dyskusji. Radny zwrócił również uwagę, iż na początku
artykułu wszystkie nazwiska zostały wytłuszczone, natomiast w końcowej części cyt. : „jako
pierwszy wypowiedział się L. Salamon” – jest bez wytłuszczenia.
Czy sposób formułowania myśli ma zmierzać do tego żeby jednoczyć intencje, które Rada
Miejska wyraziła w swojej uchwale, czy też ma wyraźnie wskazywać społeczeństwu
i odbiorcy na różnice które dzielą w niektórych tematach, czy obszarach radnych.
Prosił również aby ocenić kto powinien być na zdjęciu z tego spotkania, umieszczonym na
pierwszej stronie gazety.
Burmistrz G i M stwierdził, że jest okres przedświąteczny i powinniśmy się łączyć a nie
dzielić ale trzeba było być na tym spotkaniu aby odebrać to, że była to sprawa różnic.
Jest to, to co obiektywny redaktor a także widz zewnętrzny by zobaczył. Do oceny tego
artykułu pozostawia mieszkańców i radnych. Chciałby aby współpraca między Burmistrzem
i Radą układała się jak najlepiej, aby szli w kierunku rozwoju Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny. Elementy zapalne wynikały z dwóch wypowiedzi – padło stwierdzenie, że
spotkania z mieszkańcami były manipulowane – nie można tak mówić, tu zwrócił się do
Przewodniczącego
Komisji
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa
i
Gospodarki
Nieruchomościami. Powinni przed wejściem na spotkanie stanąć razem i powiedzieć czego
chcemy na tym spotkaniu, co chcemy dla Gminy uzyskać a co wypracuje Rada i Burmistrz,
że idą w jednym kierunku a nie uzewnętrzniać podziały. Prosi o obiektywizm.
Przewodniczący Rady stwierdził, że była delegacja z Gminy i myślał, że będą tam
rozmawiać jednym głosem i tak rozpoczął swoją wypowiedź, że reprezentuje Radę Miejską
i uchwałę podjętą, którą przesłano na zewnątrz. Natomiast pierwszy z wypowiedzą wyszedł
radny Szweda, który powiedział że Rada Miejska podjęła uchwałę „na złość” lub „złośliwie”.
Jak może doświadczony radny z wieloletnim stażem, szanowany coś takiego powiedzieć
i obrażać Radę Miejską na takim forum i to musiał skomentować, bo jako Przewodniczący
Rady zabolało go to, że radny w ten sposób się wypowiada. Natomiast Przewodniczący
Jonderko nie powiedział, że zabrania były manipulowane tylko powiedział, że każdym
zebraniem można manipulować. Bardzo prosił aby przed takim wyjazdem odbyło się wspólne
spotkanie. Myśli, że to było ostatnie spotkanie na którym nie mówili jednym głosem, bo
muszą reprezentować stanowisko Rady, a nie grupy czy klubu, bo na zewnątrz wychodzą jako
Rada.
Radny Adam Kapias dodał, że jeżeli Kurier ma ambicje bycia gazetą reprezentującą wspólne
interesy mieszkańców, prezentującą poglądy podejmowane w formie uchwał przez Radę, to
nie powinno się zamieszczać w ten sposób sformułowanych wypowiedzi chyba, że druga z
konkurencyjnych gazet o której mówił na jednym z wcześniejszych posiedzeń, oprócz
ogłoszeń finansowanych z budżetu Gminy, będzie również zamieszczać tego rodzaju, nie do
końca obiektywne artykuły. Komentarz włodarza miasta, że współpraca z Radą Miejską nie
jest do końca taka jaką sobie wyobrażał jest jego spostrzeżeniem, nie mniej jednak mówiąc
wprost o animozjach, to nie ten etap. Etap animozji, wymiany poglądów, sporów powinien
mieć miejsce w Radzie i na Komisjach, i tak się stało, potem nastąpiła uchwała i oficjalne
stanowisko jest wyrażone w uchwale.
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Radny Ryszard Jonderko wyjaśnił, że nie stwierdził że zebranie było manipulowane ale,
że można manipulować, bo przedstawiając sprawę tylko w formie nakazów i zakazów jakie
mogą być w terenie Parku można stwierdzić, że jest to mała manipulacja.
Radny Albin Szweda – Rada Miejska musi słuchać głosu mieszkańców, taka jest intencja
a radny jest po to aby przekazywać te głosy swojego regionu dalej. Głosy mieszkańców
Szczejkowic i Palowic nie zostały wzięte pod uwagę przez Radę Miejską, stąd problem.
Nie doszłoby do niego, gdyby te głosy wzięto pod uwagę. Jeżeli są w mniejszości to nie mają
szans na przegłosowanie żadnego wniosku i z góry stanie się to co ktoś spoza zdecyduje.
Prosił aby Rada Miejska zajęła się sprawami, które powinna rozwiązywać. Na terenie Żor,
gdzie ma przebiegać autostrada, robi się terenem strefy ekonomicznej, żeby przyjmować
inwestorów wzdłuż autostrady, w naszej Gminie wręcz odwrotnie – blokuje się, żeby nie
dopuścić inwestorów, robi się parki krajobrazowe, ograniczenia itp. Jest za Parkiem ale trzeba
dać ludziom swobodę, aby mogli się rozwijać, żeby nie stwarzać na starcie przeszkód
w postaci Parku, to niczego dobrego nie wróży, nie będzie rozwoju jeżeli w tym kierunku
pójdziemy.
Radny Alojzy Waniek – dlaczego nie zapytano o opinię w tej sprawie mieszkańców
Czerwionki, która aktywnie uczestniczy w tym Parku. Dowodem, że nie chcemy tego Parku
jest sytuacja terenu rekultywowanego na ul. Leśnej, żeby teren był w Parku nie doszłoby do
tego. Myśli, że Burmistrz jednoznacznie opowiedział się za Parkiem, wyraził to w artykule
w prasie samorządowej.
Burmistrz G i M stwierdził, że cały artykuł to jest sedno sprawy, odniósł się do określonej
sytuacji. Park na terenie Gminy jest, natomiast chcemy się rozwijać i to co dotyczy rozwoju
niech jest w naszych rękach. Otwórzmy plan zagospodarowania przestrzennego, wskażmy
tereny które są do ochrony i tereny inwestycyjne. Nie krytykuje głosowania nad uchwałą,
każdy radny miał prawo tak głosować, natomiast prosi o refleksję, bo chcemy i Parku,
i rozwoju. Te dwie rzeczy stoją na przeszkodzie sobie. Nie dajmy argumentów tym, którzy
chcą zadecydować o przyszłości Gminy na zewnątrz. Dla każdego miejsca można opracować
plan ochronny , apeluje o rozsadek, słuchamy także mieszkańców, nie krępujmy ludziom
inwestycji poprzez zakazy, dajmy im prawo aby mogli zadecydować o rozwoju.
Radny Antoni Bluszcz zwrócił uwagę, że jest za Parkiem, za ochroną przyrody.
Stwierdził, że w całej tej sprawie z jednej strony jest grupa która uważa, że decyzja należy do
nas a z drugiej strony jest grupa która uważa, że lepiej aby decydował Wojewoda.
Radny Andrzej Jarmundowicz zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji w tym temacie.
Wniosek został przyjęty przy 14 głosach „za”, 6 „wstrzymujących”
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dot. zmian
w ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich,
2) uchwała V Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w budżecie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007,
3) pismo Wojewody Śląskiego dot. składania oświadczeń majątkowych radnych,
4) pismo Kapelana Środowiska Samorządu Terytorialnego informujące
o terminach organizowanych Dni Skupienia dla Samorządowców,
5) pismo radnego Henryka Dyrbusia jakie skierował do redakcji gazety IRG w związku
z zamieszczenie w numerze 3 (56) gazety informacji o treści oświadczenia
majątkowego radnych. Odnośnie oświadczenia majątkowego radnego zamieszczono
komentarz sugerujący, iż celem Jego działań było ukrycie majątku posiadanego
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w przeszłości. W związku z tym, iż dobra osobiste radnego zostały zagrożone
wnosił
o opublikowanie oświadczenia w w/w gazecie.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej radny Krzysztof
Rak przedstawił plan Pracy Komisji na kadencję 2006 – 2010:
1. Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
3. Monitorowanie przebiegu remontów i modernizacji placówek służby zdrowia.
4. Organizowanie opieki lekarskiej dla mieszkańców gminy, w tym działania w kierunku
uruchomienia poradni leczenia uzależnień.
5. Sprawy bieżące dotyczące działalności Komisji.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/71/07 w sprawie Planu Pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta jednogłośnie
16 głosami „za”.
2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Pan Zbigniew Pławecki Radca Prawny zaproponował aby w § 3 dopisać ,iż wykonanie
uchwały oprócz Burmistrza G i M powierza się również Przewodniczącemu Rady.
Burmistrz G i M doręcza uchwałę Sekretarzowi i Skarbnikowi, natomiast Przewodniczący
przesyła oświadczenia do IPN.
Uzupełnienie § 3 uchwały przyjęto jednogłośnie 17 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/72/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została
przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za”.
Przewodniczący Rady przekazał powyższą uchwałę na ręce Burmistrza G i M.
3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uzupełnienie § 3 uchwały przyjęto jednogłośnie 17 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/73/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego została
przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za”.
Przewodniczący Rady przekazał powyższą uchwałę na ręce Burmistrza G i M.
4) Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmian Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/74/07 w sprawie zmian Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny została przyjęta jednogłośnie
17 głosami „za”.
5) Pani Ilona Cyroń – naczelnik Wydziału Geodezji i Rolnictwa przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami Leszczyn i Jesionki
Gajówki w Palowicach dotyczących wprowadzenia do Wykazu urzędowych nazw
miejscowości w Polsce nazwy Leszczyny jako części Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
zmiany w Wykazie urzędowym nazwy miejscowości w Polsce nazwy Jesionka Gajówka na
Jesionka –Osada.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/75/07 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami
Leszczyn i Jesionki Gajówki w Palowicach dotyczących wprowadzenia do Wykazu
urzędowych nazw miejscowości w Polsce nazwy Leszczyny jako części Miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz zmiany w Wykazie urzędowym nazwy miejscowości
w Polsce nazwy Jesionka Gajówka na Jesionka –Osada została przyjęta jednogłośnie
17 głosami „za”.
6) Pani Ilona Cyroń – naczelnik Wydziału Geodezji i Rolnictwa przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmiany określenia rodzajowego nazw
miejscowości.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/76/07 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmiany określenia rodzajowego
nazw miejscowości została przyjęta jednogłośnie 17 głosami „za”.
7) Pani Cecylia Grzybek – naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia przedstawiła projekt
uchwały dotyczącej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie
ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
Radny Marek Paluch zwrócił uwagę aby w przyszłości gdy będzie taka sytuacja, że któraś
z przychodni specjalistycznych będzie likwidowana to prosi obligatoryjnie informację
przesyłać do wszystkich niepublicznych ZOZ-ów, bo być może na zasadzie cesji mogły by te
usługi otrzymywać.
Radny Krzysztof Rak – Komisja Zdrowia wnioskowała, aby gdyby była taka możliwość
usługi drogą cesji przekazać jednostce z naszej Gminy, ale otrzymał informację iż te usługi
zostały już w NFZ wygaszone a więc nie ma możliwości cesji.
Uchwała Nr VII/77/07 dotycząca opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego
w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej Knurowie została
przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
8) Pan Andrzej Wącirz – Wydział Rozwoju Gminy i Miasta przedstawił projekt uchwały
w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Rybniku.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/78/07 w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rybniku została przyjęta jednogłośnie
19 głosami „za”.
9) Radny Henryk Dyrbuś Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami przedstawił uzasadnienie Komisji w sprawie skargi Pana
Bogdana Zasadzińksiego złożonej na Dyrektora ZGK i M w Czerwionce-Leszczynach
Komisja Prawa Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami na swoim posiedzeniu w
dniu 16 marca 2007 r. badała skargę Pana Bogdana Zasadzińskiego z dnia 5 marca 2007 r. do
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działalność Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, a następnie
skierowaną do rozpatrzenia wg kompetencji przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach.
W skardze podniesione zostały zarzuty dot.:
- dokonania wypowiedzenia umowy najmu lokalu położonego w CzerwionceLeszczynach przy ul. Ligonia 5a/6 pismem Nr DGM/GMB316/550/2007 z dnia
07.02.2007 r. i stwierdzenia w w/w piśmie, iż Pan Bogdan Zasadziński nie zamieszkuje
w/w lokalu przez okres ponad 12 miesięcy,
- przekroczenia kompetencji odmowy przyjęcia wniosku w sprawie wykupu mieszkania,
- odmowy podania numeru rachunku bankowego, na który można uiszczać opłaty
czynszowe
Komisja w wyniku zapoznania się z materiałami źródłowymi, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień
Dyrektora ZGK i M ustaliła, iż:
a) Zakład pismem Nr DGM/GMB/38 z dnia 17.01.2007 r. wystąpił do Wydziału
Lokalowego Urzędu Gminy i Miasta o wydanie opinii na temat przepisania umowy
najmu
na
Celinę
i Ryszarda Zasadzińskich tj. bratową i brata skarżącego. Komisja Mieszkaniowa
wystąpiła
z propozycją wypowiedzenia umowy najmu Panu Bogdanowi Zasadzińskiemu ze
względu na fakt jego niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przy ul. Ligionia 5a/6
od roku 1987, co na piśmie zostało poświadczone przez sąsiadów. Na tej podstawie
Zakład (pismem z dnia 07.02.2007 r.) wypowiedział umowę najmu mieszkania przy
ul. Liginia 5a/6 Panu Bogdanowi Zasadzińskiemu, powołując się na art. 11 ust. 3 pkt
ustawy
z
dnia
21
czerwca
2001
r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego
(t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266). Pismo wypowiadające umowę najmu zostało
wysłane na dwa adresy: ul. Ligonia 5a/6 w Czerwionce-Leszczynach i ul. Kościuszki
7a/14 w Raciborzu. Adresat odebrał pisma w obu miejscach.
b) w kasie Zakładu i administracji stale są dostępne książeczki opłat czynszowych
(nieodpłatnie), na których są nadruki numeru konta bankowego. Z informacji Zakładu
wynika, iż wszelkie opłaty z tytułu czynszu i mediów są opłacane na bieżąco przez
Pana Ryszarda Zasadzińskiego- brata skarżącego. Pan Ryszard Zasadziński zawarł też
stosowne umowy z dostawcami gazu, energii elektrycznej i na bieżąco reguluje opłaty
za te media.
c) Wniosek Pana Bogdana Zasadzińskiego z dnia 23.02.2007 r. o wykup mieszkania
został potwierdzony w rejestrze wniosków Zakładu z adnotacją administratora, że w
stosunku do tego lokalu toczy się postępowanie wypowiedzenia umowy najmu do
dnia 31.08.2007 r. jako informacji dla Wydziału Lokalowego UG i M, który prowadzi
sprawy związane z wykupem mieszkań przez najemców.
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Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami stwierdza, iż
zarzuty podniesione w skardze nie znalazły potwierdzenia, a tym samym Komisja nie
dopatrzyła się uchybień w działalności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, w związku z powyższym postanawia uznać skargę za
bezzasadną.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/79/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogdana Zasadzińskiego
złożonej na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za”.
10) Pan Krzysztof Kulesa – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/80/07 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” została przyjęta
18 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
11) Pan Krzysztof Kulesa – naczelnik Wydziały Gospodarki Komunalnej przedstawił projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację
zadań na drogach wojewódzkich.
Pan Damian Jankowski Sołtys soł. Szczejkowice stwierdził, że zmartwił go fakt iż nie ujęto
projektu chodnika w Szczejkowicach. Mieszkańcy Szczejkowic od 9 lat starają się o chodnik,
jest to ostatnia miejscowość naszej Gminy, która w centrum nie ma chodnika. Były tam dwa
wypadki śmiertelne, wiele potrąceń, dzieci chodzą do szkoły, jest bardzo niebezpiecznie.
Sytuacja jeszcze pogorszy się w trakcie budowy autostrady. Prosi o wsparcie Burmistrza
i Rady Miejskiej w tej sprawie.
Radny Andrzej Jarmundowicz pytał czy to zadanie było w wykazie.
Naczelnik K. Kulesa poinformował, że Gmina wytypowała 6 zadań, z tego 2 zostały
zatwierdzone w Planie Inwestycji I Remontów zatwierdzonym przez Zarząd Województwa na
ten rok, natomiast pozostałe zadania są na liście rezerwowej, do końca kwietnia ma nastąpić
zadysponowanie reszty środków jakie znajdują się w budżecie województwa.
Zadania wytypowane to:
- ul. Główna w Bełku – remont chodnika – ujęto,
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. Palowickiej w Bełku,
- remont chodnika przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach,
- remont chodnika przy ul. Mikołowskiej w Przegędzy – ujęto,
- projekt chodnika przy ul. Gliwickiej w Szczejkowicach,
- remont chodnika przy ul. 3 Maja w Czerwionce.
Burmistrz G i M – są to plany uwzględniające 30 % zgłoszonych potrzeb, wysłuchano nas
po raz pierwszy dobrze. Sprawa chodnika w Szczejkowicach jest o tyle problemowa, że
trzeba zacząć od projektu, dopiero potem realizacja, Bełk i Przegędza to jest remont
chodników, stąd zadanie jest łatwiejsze do zrealizowania.
Zapewnił, że będą robić wszystko aby to zadanie zostało ujęte.
Radny Henryk Dyrbuś wyjaśnił, że po wymianie nawierzchni asfaltowej na
ul. Mikołowskiej w Przegędzy, jest konieczny remont chodnika który jest traktowany jako
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pobocze a jest o kilkadziesiąt centymetrów niżej niż jezdnia. Podziękował Burmistrzowi
i Wydziałowi GK, że podjęto takie działania i to zadanie będzie realizowane.
Radny Albin Szweda zwrócił uwagę, że Rada Sołecka od lat dawała środki na wykonanie
projektu ale co roku było to odkładane, w tym roku też przekazano 10 tys. zł. na
dokumentację, są to duże pieniądze a mimo to nie jest to realizowane.
Radny Hubert Piecha zwrócił uwagę na natężenie ruchu na ul. Zwycięstwa w Stanowicach.
Wszystkie chodniki trzeba remontować ale należy zwrócić uwagę na miejsca gdzie tych
chodników w ogóle nie ma, a jest bardzo niebezpiecznie. Tak jest w Stanowicach obok
kościoła.
Uchwała Nr VII/81/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem
na realizację zadań na drogach wojewódzkich została przyjęta 18 głosami „za”,
1 „wstrzymującym”.
12) Pani Teresa Czajka- skarbnik G i M przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok
2007.
Poinformowała, że do projektu uchwały który otrzymali radni została wprowadzona
poprawka, na wniosek Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
dopisano kolejną zmianę inkasenta tj. zastąpienie imienia i nazwiska „Beata Salamon”
na imię i nazwisko „Teresa Dyrbuś”.
Powyższą zmianę przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2007 została podjęta jednogłośnie
– głosowało 18 radnych.
13) Pani Teresa Czajka- skarbnik G i M przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr VII/83/07 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2007 została podjęta jednogłośnie – głosowało
19 radnych.
Radny Henryk Dyrbuś – w związku z podjęciem na dzisiejszej sesji uchwał w sprawie
powiadomienia Sekretarza i Skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
jako Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktu dot. złożenia stosownych
oświadczeń lustracyjnych i odnotowanie tego faktu w protokole z sesji, ze względu na
spełnienie formalnych wymogów co do zachowania miesięcznego terminu złożenia
wymaganych oświadczeń.
Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek radnego pod głosowanie.
18 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” wniosek został przyjęto, w związku z czym dokonano
zmian w porządku obrad wprowadzając dodatkowy punkt 8.
Ad. 8
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Sekretarz Gminy i Miasta oraz Skarbnik Gminy i Miasta
Przewodniczącego Rady Miejskiej oświadczenia lustracyjne.

złożyły

na

ręce

Ad. 9
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Pan Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej odniósł się do pytania radnego
Jarmundowicza - poinformował, że jeżeli chodzi o budżet Straży Miejskiej to rzeczywiście
zostały w nim przyjęte dochody z mandatów oraz wydatek dot. korzystania z radaru. Zwrócił
uwagę, że jest powołana podkomisja przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, która zajmuje się zmianami w ustawie o ruchu drogowym, ta podkomisja
złożyła wniosek do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie wniosku i być może
w niedługim czasie ta zmiana nastąpi, wtedy będzie można określić czy te wydatki i dochody
zaplanowane będą zrealizowane.
Ad. 10, 11
Radny Andrzej Jarmundowicz - ponowił wniosek dot. wykonania przeglądu
budynków komunalnych w zakresie lokalizacji zaworów głównych gazu, prosił
o przekazanie informacji o wynikach w/w przeglądu.
Pan Kazimierz Skuta ZGK i M poinformował, że takie przeglądy są prowadzone a o ich
wynikach radny zostanie poinformowany.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Szczekała - zgłosił zapytanie dot. działalności Spółki
Wodnej tj. na jakich zasadach działa, jakie ma podstawy do ściągania składek – tematem
powyższym prosiłby aby zająć się na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami a następnie przedstawić informację na sesji Rady
Miejskiej.
Radny Bogdan Knopik pytał kiedy Zakład rusza z remontami dróg.
Pan K. Skuta poinformował, że plan remontów dróg będzie efektem objazdu dróg który
będzie miał miejsce od przyszłego tygodnia, ale remonty również od przyszłego tygodnia
rozpoczną.
Radny Antoni Bluszcz – zgłosił wniosek o uporządkowanie ścieżki biegnącej wzdłuż rzeki
Bierawki, na odcinku który został zniszczony w związku z remontem „kanału ulgi” oraz
usunięcie z tego terenu obciętych konarów dębu.
Radny Henryk Dyrbuś - zgłosił brak zabezpieczenia pokryw na wodociągu biegnącym przez
sołectwo Przegędza.
Pytał o dalsze losy hotelu robotniczego w Czerwionce oraz zakładów drobiarskich
w Leszczynach.
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że sprawa Spółki Wodnej była już wiele razy
omawiana, informacja taka była również publikowana w Kurierze. Uważa, że należy dać
Spółce pracować, mimo to materiały informacyjne po raz kolejny zostaną przygotowane.
Radny Andrzej Jarmundowicz zwrócił uwagę na brak świadomości mieszkańców
w zakresie działalności Spółki Wodnej.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Profaska podziękował w imieniu mieszkańców
Dębieńska pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na ręce Pana
Kazimierza Skuty za naprawę dróg na terenie dzielnicy.
Radny Ryszard Jonderko wnioskował aby informację dot. działalności Spółki Wodnej
przedstawić na sesji.
Przewodniczący Rady Leszek Salamon- zgłosił wniosek o opracowanie raportu na temat
barier architektonicznych, które przeszkadzają w codziennym życiu niepełnosprawny.
Przed spotkaniem zwracał się do Rady Gminy i nie otrzymał pełnej informacji na temat barier
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– w jakim stanie jest to w naszej Gminie, w jakich budynkach
Gminy, na progach,
chodnikach jak ta infrastruktura wygląda. Które budynki mamy przystosowane, które nie są
przystosowane, gdzie trzeba coś zrobić, bardzo prosi aby przygotować taki raport
o wszystkich barierach w budynkach Gminy, szkołach, przedszkolach, ewentualnie innych
budynkach użyteczności publicznej typu - poczta. Przejścia dla pieszych czy są oznakowane
wiadomo, że dużo musimy zrobić w tym temacie, potrzebne są środki być może powstanie
jakiś program, oznakowanie przejść dla niewidomych. Rybnik ma te sprawy już
uporządkowane, myśli że Zastępca Burmistrza, który ma olbrzymie doświadczenie w tym
temacie taki raport opracuje.
Mając taki raport dopiero można gdzieś jechać, zabierać głos, bo przyjechać i nie być
przygotowanym, ponieważ nie miał informacji o które prosił z Biura Rady.
Spotkanie o którym radny mówił zrobimy w Gminie i te sprawy ruszą z miejsca.
Wniosek o opracowanie raportu został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.
Burmistrz G i M poinformował, że wykonają raport który pozwoli określić jak wiele trzeba
zrobić i jak wiele potrzeba na to środków. Apeluje do radnych, branżowych komisji aby
zgłaszali wnioski dot. likwidacji barier.
W kwestii hotelu robotniczego, to najlepiej ten budynek wyburzyć i być może w niedalekiej
przyszłości to nastąpi.
Jeżeli chodzi o zakład drobiarski którego właścicielem jest Pan Łukosz to
najprawdopodobniej ruszy z produkcją indyków, na dzień dzisiejszy nie ma informacji kiedy
to nastąpi, czekają na raport oddziaływania na środowisko.
Poinformował o spotkaniu z firmą budującą odcinek autostrady na terenie naszej gminy, do
miesiąca ma być sporządzony raport na temat obecnego stanu dróg.
Na zakończenie złożył radnym, gościom i pracownikom Urzędu życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych
za 2006 rok, następnie złożył życzenia świąteczne.
Ad. 12
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

