
  
Protokół Nr VIII/07

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 12 kwietnia 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, 
9 gości, 
13 sołtysów, przewodniczących Rad i  Zarządów Dzielnic. 

W sesji uczestniczyło 
18 radnych,
  8 gości,
  6 sołtysów, przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic.

Nieobecność usprawiedliwili  radni:  Arkadiusz  Adamczyk,  Edward Kucharczyk,  Marek 
Profaska.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Salamon stwierdził na podstawie listy obecności, 
że w sesji  bierze udział  wymagana liczba Radnych stanowiąca quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Następnie  Przewodniczący poinformował,  że  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  zwrócił  się  
z wnioskiem dot. zmiany porządku obrad polegającej na doprecyzowaniu pkt 7 poprzez 
wprowadzenie:
 
1) podpunktu 1 - projekt uchwały dot. przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

do realizacji projektu pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej- program szkoleń 
w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,

2) podpunktu 2 - projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy i miasta 
na 2007 rok.

Wniosek dot. zmiany porządku obrad został przyjęty przy głosach 12 „za” (głosowało 
12 Radnych).

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po wprowadzeniu powyższych zmian:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23.03.2007 r. 
4. Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  

i działalności.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Omówienie  tematu  dot.  realizacji  projektu  pn.  „Ku  nowoczesnej  administracji 

samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego” dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy 
oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu pn. 

„Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach 
i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,

2) zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok , 
8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
10. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie wniesiono 

Ad. 3
Protokół  z  sesji  w  dniu  23  marca  2007  r. został  przyjęty  przy  10  głosach  „za”,  
2 „wstrzymujących się”.

Ad. 4
Przed  przystąpieniem  do  przedstawienia  sprawozdania  Burmistrz  podziękował  Radzie  za 
zorganizowanie w tak krótkim czasie sesji, co było spowodowane możliwością pozyskania 
środków z funduszy unijnych.
Następnie  Burmistrz  przedstawił  sprawozdanie  za  okres  od  23  marca 2007 r.  do  11 
kwietnia 2007 r. W uzupełnieniu kwestii zawartej w przedstawionej informacji dot. rozmów 
z  przedstawicielami  Zarządu  Spółki  „CarboniaP1”  na  temat  zaawansowania  działań 
zmierzających do udostępnienia złóż węgla znajdujących się na terenie gminy stwierdził, że 
temat jest atrakcyjny i interesujący ze względu na przyszłość Gminy i na razie że trudno coś 
powiedzieć,  aby nie zapeszyć. W momencie gdy będą podejmowane wiążące rozmowy w 
powyższych tematach to w pierwszej kolejności dowie się o tym Rada Miejska. Nawet będzie 
prosił Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby w tym temacie została zwołał sesja.
Sprawa dotycząca Izby Tradycji, o przejęcie której wnioskowała Komisja Oświaty i Kultury 
również jest rozpatrywana i będą czynione starania aby Izbę włączyć w struktury MOK-u.
Burmistrz  podziękował  Radnemu  Markowi  Paluchowi  za  zaangażowanie  w  organizację 
spotkania przedsiębiorców z terenu Gminy z dr Janem Olbrychtem- Posłem do Parlamentu 
Europejskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli także Radni oraz pracownicy Urzędu, którym 
również należą się podziękowania za udział i zainteresowanie tematyka unijną. 
W fazie realizacji jest również Strategia Gminy i Miasta, o co wnioskowali również Radni. 
Bez  strategii,  występowanie  po  środki  unijne  jest  niemożliwe.  W Urzędzie  znajduje  się 
również makieta przebiegu autostrady A-1 odcinka Sośnica-Bełk z rozpisanymi wszystkimi 
punktami dot. naszej Gminy.

Radny Marek Paluch zapytał czy mamy informację nt. inwestora niemieckiego.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- na dzień dzisiejszy wiemy, że inwestor chce się ulokować 
na terenie Strefy Ekonomicznej na obszarze ok. 2 ha. Mamy informację, że lokalizacja na 
terenie Gminy im odpowiada, ale konkretów jeszcze nie znamy.
Radny Bogdan Knopik- poprosił o wyjaśnienia dot. opłat targowych.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- wyjaśnił, że wydał Zarządzenie dot. pobierania należności 
z  tytułu  opłat  targowych  przez  pracowników  ZGK  i  M.  Dotychczas  inkasentami  opłat 
targowych byli wyznaczeni pracownicy Urzędu.
Targowisko w Czerwionce jest  w tragicznym stanie,  teren wymaga uporządkowania.  Być 
może uda się pozyskać środki unijne w ramach rewitalizacji, ale decyzja należy do Rady czy 
to ma być targowisko. Jeżeli tak to,  niech to będzie  targowisko z prawdziwego zdarzenia.

Radny Andrzej Jarmundowicz- zapytał o sprawę dalszego funkcjonowania „Polho”.
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Burmistrz Wiesław Janiszewski- w sprawie Polho  nie  znamy  decyzji  Ministra 
Tchórzewskiego.  Sprawa  ta  powinna  być  dyskutowana  na  szczeblu  Kompania  i  Polho. 
Tematem tym zainteresowali się także Posłowie na Sejm. Część pracowników tego Zakładu 
sama  się  zwolniła.  Z  informacji  Prezesa  Dziwoka  wynika,  że  na  najbliższe  3  miesiące 
Zakładowi nie grozi zamknięcie. Kompania swoją decyzję argumentuje konkurencją ze strony 
Polho gdzie produkcja to 0,5 % tego czym, dysponuje Kompania.
W temacie sprawozdania dyskusja została zakończona.

Ad. 5
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :

-- Pismo Burmistrza z dnia 11 04.2007 r. dot. zmiany porządku obrad.Pismo Burmistrza z dnia 11 04.2007 r. dot. zmiany porządku obrad.

Ad. 6Ad. 6
Pani  Irena  Woźnica-  sekretarz  gminy  Pani  Irena  Woźnica-  sekretarz  gminy  omówiła  tematomówiła  temat dot.  realizacji  projektu  pn.  „Ku 
nowoczesnej  administracji  samorządowej  –  program  szkoleń  w  gminach  i  powiatach 
Subregionu  Zachodniego  Województwa  Śląskiego”  dofinansowanego  przez  Norweski 
Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Poinformowała,  że  Subregion  Zachodni  Województwa  Śląskiego  przygotował  projekt 
związany  z  uczestnictwem  w  programie  dot.  szkoleń  pracowników  administracji 
samorządowej w gminach i powiatach. W ubiegłym roku ten program nie uzyskał akceptacji. 
Ponowiona została prośba w tym roku. Do programu przystąpiły prawie wszystkie Gminy  
i powiaty działające w ramach Subregionu. Szkolenia są tematyczne, branżowe o charakterze 
podyplomowym w zakresie pracy w jednostkach administracji samorządowej. Poszczególne 
osoby  deklarowały  chęć   i  zostały  zgłoszone.  Przeliczone  zostały  środki  niezbędne  do 
realizacji tego programu. Natomiast pilność zwołania sesji wynika z faktu podjęcia uchwał 
dot. realizacji  i  finansowania tego zadania. Zadanie wymaga zabezpieczenia pełnej kwoty, 
która w 85% będzie zwrócona.
Radny Andrzej Jarmundowicz- poprosił o wyjaśnienia w sprawie środków potrzebnych na 
to zadanie.
Sekretarz Gminy - Gmina musi na to zadanie zabezpieczyć pełną kwotę w wys. 575.650,00 
zł w tym jako wkład własny musimy mieć 86.350,00 zł. 
Radny Marek Paluch- zapytał czy finansowanie programu rozpocznie się w roku 2007 r.
Sekretarz  Gminy-  program  obejmuje  lata  2007-2011,  ale  faktycznie  finansowanie 
rozpocznie się od 2008 roku.
Radny Adam Kapias- zapytał o sprawę podpisania porozumienia z gminą, jak i pozostałych 
Gmin,  które  przystąpiły  do  tego  projektu.  Czy  wcześniej  nie  wiadomo  było  o  potrzebie 
podejmowania takich uchwał.
Sekretarz  Gminy-  po  podjęciu  i  podpisaniu  uchwał  będą  skompletowane  dokumenty 
potrzebne  z naszej strony a następnie w dniu jutrzejszym dostarczone do Subregionu. 
Wcześniejsze informacje jakie posiadaliśmy dotyczyły zabezpieczenia środków w budżecie 
na  to  zadanie  bez  podejmowania  uchwały  intencyjnej.  W  tym  przypadku  jednak  takie 
uchwały Rada musi podjąć, iż gwarantuje realizację zadania.
Radny Adam Kapias- stwierdził, że Mechanizm Norweski obejmuje kilka działań i to jest 
jedno  z  nich  dot.  szkoleń.  W  żadnym  razie  nie  kwestionuje  działań  zmierzających  do 
podnoszenia  kwalifikacji  kadry  samorządowej,  lecz  może  przy  tej  okazji  można  było 
wykorzystać  projekt  kanalizacji  sołectw  i  skorzystać  z  innego  priorytetu.  W priorytecie 
Ochrona  Środowiska  są  przewidziane  zadania  na  modernizacje  oczyszczalni  ścieków  
i budowę sieci kanalizacyjnych na kwotę około 34 mln euro. 
Sekretarz Gminy- zaproponowała, aby temat dot. budowy kanalizacji omówić na następnej 
sesji tj. możliwości skorzystania z tego projektu, przy udziale Z-cy Burmistrza i Naczelnika 
Wydziału.
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Radny Adam Kapias-  w tej  sprawie  budzi zastanowienie  szybkość  i  gwałtowność 
podejmowania  tej  decyzji.  Jest  taka  potrzeba-  jest  to  zrozumiałe,  ale  chyba  wcześniej 
zarówno Gminy , Powiat i Subregion na ten temat rozmawiały.
Sekretarz  Gminy- temat  ten  był  konsultowany z  Wydziałem Prawnym,  Regionalną  Izbą 
Obrachunkową, co do sposobu skonstruowania uchwał i spełnienia wymogów norweskiego 
mechanizmu, gdyż do ostatnie chwili te decyzje nie były jasne.
Radny Adam Kapias- dodał, że ważna sprawa oprócz strony prawnej jest strona celowości 
wyboru zadań na które mamy projekty, bo pozyskanie środków z Unii jest dla nas szansą.
Sekretarz  Gminy- wyjaśniła,  że  w  budżecie  Gminy  co  roku  są  planowane  środki  na 
szkolenia, które teraz będą mogły być wykorzystane jako wkład własny. Sprawdzone zostaną 
możliwości skorzystania że środki tego mechanizmu na zadania inwestycyjne.
Burmistrz  W.  Janiszewski-  wyjaśnił,  że  Subregion  wybrał  takie  zadania,  które  dotyczą 
programu szkoleń. Jeżeli chodzi o kanalizacje Bełk –Palowice to jego wartość wynosi 100 
mln zł. 15 % tej kwoty to 15 mln zł., których nie mamy. To jest początek dyskusji skąd wziąć 
środki  a  przy  okazji  należy  wskazać  gdzie  kanalizacji  nie  będzie  aby  nie  rozbudzać 
niepotrzebnych nadziei. 
Radny Adam Kapias- zakładając, że przy kanalizacji wkład własny to 15 mln zł to nie jest to 
kwota na rok ale rozłożona na kilka lat. Subregion ma pewne priorytety, ale jeżeli do niego 
należymy to ta polityka powinna być wspólna, o której Radni powinni wiedzieć. Dodał, że 
szkolenia kadr nie podważa ale trzeba brać pod uwagę także inne zadania.
Sekretarz  Gminy poinformowała,  że  około  ¾  pracowników  Urzędu  ma  wyższe 
wykształcenie i praktycznie z własnych środków opłacała koszty kształcenia.

Dyskusja w tym temacie została zakończona.Dyskusja w tym temacie została zakończona.

Ad. 7

Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Pani  Irena  Woźnica-  sekretarz  G  i  M przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do realizacji projektu pn. „Ku 
nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” .

               Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr VIII/84/07  przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 
realizacji  projektu  pn.  „Ku  nowoczesnej  administracji  samorządowej  –  program 
szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” 
została podjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 radnych.

2) Pani Teresa Czajka- skarbnik G i M przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr VIII/85/07 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta 
na 2007 rok została podjęta „jednogłośnie” – głosowało 18 radnych.

Ad. 8. 
Informację nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej Komendant Adam Reniszak przekazał 
Radnym w formie pisemnej.
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.    

Ad. 9, 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków

44



1) Radny Marek Paluch zgłosił wniosek dot. naprawy  przejazdów  kolejowych 
znajdujących się na terenie gminy, gdyż ich stan techniczny jest bardzo zły.
Burmistrz W. Janiszewski-  poinformował, że monitujemy w tej sprawie niemal codziennie 
do  PKP.  Są  problemy  z  załatwieniem  tej  sprawy  ale  podejmowane  będą  działania 
administracyjne aby problem załatwić i tak należy to tłumaczyć mieszkańcom.

2) Radny Antoni Bluszcz- stwierdził, że przejazdy są w fatalnym stanie a przejazd na ul. 
Rybnickiej jest bardzo niebezpieczny.

3) Radny Adam Kapias- zgłosił sprawę posprzątania poboczy dróg w rejonie planowanych 
zjazdów z autostrady w Bełku.
Pani Jolanta Szejka sołtys Bełku- wyjaśniła, że ma zaplanowane spotkanie z dyrektorem 
Zabrowarnym i ten problem przedstawi do załatwienia.

4) Radny Waldemar Mitura zgłosił sprawę dot. posprzątania pobocza przy ul. Przedszkolnej 
od strony osiedla Południe.

5) Radny Bogdan Knopik- zapytał jakie są podejmowane działania w sprawie placów zabaw 
dla dzieci na terenie placówek oświatowych.
Burmistrz Wiesław Janiszewski-  wyjaśnił,  że  w tym temacie  planowane jest  spotkanie  
z dyrektorami Szkół Podstawowych i Przedszkoli, na którym ustalony zostanie harmonogram 
i zakres robót.

6) Radny Józef Szczekała- zgłosił sprawę dot. posprzątania śmieci na osiedlu Jana Pawła II 
w rejonie pawilonu „Biedronka” (pas na przeciwko).
Podziękował za posprzątanie terenu obok stacji PKP w dz. Czerwionka.

7) Radny Henryk Dyrbuś- zgłosił sprawę dot. wykonania pobocza od Szkoły Podstawowej 
do ul. Kamieńskiej.

8) Radny Antoni Bluszcz- złożył podziękowania pani Sekretarz i pracownikom Urzędu za 
wykonanie wycinki drzew o co były czynione starania od 7 lat.

9) Radny Albin Szweda zgłosił sprawę dot. posprzątania poboczy przy drodze wojewódzkiej 
w Szczejkowicach oraz poprosił o wyjaśnienia, dlaczego szczepienia psów w Szczejkowicach 
były prowadzone przez nowego lekarza.

Radny  Józef  Szczekała-  wyjaśnił,  że  Radny  nie  może  mieć  pretensji  do  Urzędu,  
że w Szczejkowicach było prowadzone szczepienie psów przez nowego lekarza weterynarii, 
ponieważ  na  rynku  jest  konkurencja.  Każdy  lekarz  tej  specjalności  może  prowadzić 
szczepienia.

Ad. 11  
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący „zamknął  obrady” VIII  sesji  V kadencji 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach”.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. K. Gorzawskainsp. K. Gorzawska Przewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady Miejskiej

    lek. med. Leszek Salamon
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