Protokół Nr IX/07
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 27 kwietnia 2007 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Otwarcia IX sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dokonał
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Leszek Salamon, który przywitał
wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic,
pracowników Urzędu.
Ustawowy skład Rady liczy 21 Radnych. W sesji udział wzięło 21 Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Salamon stwierdził na podstawie listy
obecności (załącznik do protokołu), 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. wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, oraz
wprowadzenia dodatkowej zmiany do projektu uchwały budżetowej dot.
wprowadzenia środków związanych z udziałem w Programie Socrates-ComeniusII rata grantu- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 W Czerwionce-Leszczynach.
Wniosek dot. zmiany porządku obrad został przyjęty przy głosach 21„za” .
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po wprowadzeniu powyższej
zmiany:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji RM w dniu 12.04.2007 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 nt. bieżącej korespondencji.
7.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2006 oraz przedstawienie opinii RIO
w temacie sprawozdania.
8.
Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej oraz Uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji.
9.
Dyskusja.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2006.
11.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu,
2) zbycia udziału w nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie
wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego, wymiany działek
wchodzących w skład nieruchomości wspólnej oraz sprostowania udziałów
związanych z lokalami,
3) zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w CzerwionceLeszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Furgoła,
4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja
ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn – etap III”,
5) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:
„Termomodernizacja ze zmianą źródła ogrzewania dla budynku Gimnazjum
Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach przy
ul. Furgoła 71”,
6) udzielenia pomocy Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację
zadań na drogach powiatowych,
7) rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,
8) zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2007 rok.
12.
13.
14.
15.
16.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok.
Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Zgłoszenia zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Zakończenie.

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie wniesiono
Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 12 kwietnia 2007 r. został przyjęty bez uwag, przy głosach
19„za” i 1 „wstrzymującym się”.
Ad. 4
Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski przedstawił sprawozdanie ze
swojej działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 12 kwietnia do
26 kwietnia 2007 r. (załącznik do protokołu).
Radny Ryszard Jonderko- zapytał jakie są szanse na to aby Gmina weszła w układ
co pozwoliłoby na sprzedaż tak dużej ilości kamienia pod budowę autostrady.
Burmistrz W. Janiszewski- wyjaśnił, iż nie można mieć 100% pewności, stąd należy
dołożyć wszelkich starań aby to się udało. Te starania są o tyle ważne dla
Mieszkańców i dla Gminy, że dotyczą ewentualnych wpływów do budżetu. To by były
pieniądze, które nie zostały zaplanowane. Konkurencją dla nas jest Kompania
Węglowa, która jest w stanie dać kamień za darmo pod budowę autostrady. Z drugiej
strony, skała z najlepszej płuczki nie jest lepsza od przerobionego kamienia, który ma

atest. Ten argument sprawia, że lokalizacja materiału 1 km od autostrady jest
argumentem dla jednej i dla drugiej strony.
Radny Bogdan Knopik- ruszyła budowa autostrady rozbierany jest nasyp i około 20
ciężarówek dziennie się przemieszcza w kierunku Ornontowic. Ruch jest od rana do
wieczora. Bardzo duże uciążliwości –pylenia pojawiły się w okolicy ul. Grabowej i na
pewno mieszkańcy wkrótce się odezwą. Należy rozmawiać z inwestorem aby zraszali
drogę oraz jak najszybciej trzeba przeprowadzić inwentaryzację dróg.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- potwierdził, że inwentaryzację należy rozpocząć
jak najszybciej i temat ten przedstawi Naczelnik Wydziału GK.
Naczelnik Krzysztof Kulesa- od czasu rozpoczęcia budowy Autostrady A-1
odbywają się spotkania na różnych szczeblach. Jednym z istotnych tematów jest
kwestia takiego pokierowania ruchem, aby uciążliwości były jak najmniejsze. Odbyły
się rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie inwentaryzacji dróg.
27 kwietnia o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie w aspekcie alternatywnych
możliwości tras dla transportu. Informacje w tym temacie będą na bieżąco dostępne
w Wydziale GK.
Radny Adam Kapias- zapytał czy jest już określony sposób uniknięcia uciążliwości
związanych z budową autostrady A-1 przez Dębieńsko obok „Ramży” gdyż tę drogę
trzeba wyłączyć.
Naczelnik Krzysztof Kulesa- droga z Bełku do Dębieńska jest drogą powiatową i ta
sprawa została zasygnalizowana. Ta uwaga będzie skierowana do ZDP w Rybniku.
Radny Alojzy Waniek- zapytał czy dokonano ekspertyzy dróg gminnych, które się
łączą z drogami powiatowymi, głównie ul. Kolejowa i ul. Leśna w Czerwionce.
Należy podjąć działania aby drogi zinwentaryzować.
Naczelnik Krzysztof Kulesa- w tym temacie są prowadzone rozmowy, o konkretnych
decyzjach Radni będą poinformowani.
Burmistrza Wiesław Janiszewski- poinformował Radę, że jako Gmina otrzymaliśmy
z Subregionu 2,8 mln euro na rewitalizację terenów górniczych. Te środki mogą być
przeznaczone tylko w takim obszarze i dlatego można je będzie przeznaczyć na
budowę targowiska, dokończyć halę, wybudować parking. My będziemy musieli
przeznaczyć jako wkład własny około 2 ml zł.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych
1) Komisja Rewizyjna- przewodniczący Komisji Adam Kapias poinformował, że
posiedzenie Komisji między sesjami odbyło się w dniach 27 marca br.
i 2 kwietnia br. w temacie analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
i Miasta za 2006 rok i podjęcia decyzji w sprawie absolutorium. Wniosek Komisji
zostanie przedstawiony w puknie dot. procedury absolutoryjnej.
2) Komisja Działalności Gospodarczej- przewodniczący Bogdan Knopik
poinformował, że Komisja obradowała wspólnie z Komisją Promocji
i Rozwoju w dniu 23.04.br. Komisje omówiły projekty uchwał kierowane na sesję.
Omówiono sprawy branżowe dot. opracowywania strategii Rozwoju
G i M oraz budowy targowiska w Czerwionce.

3) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami–

przewodniczący Komisji Henryk Dyrbuś przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 20 kwietnia br. Komisja omówiła projekty uchwał RM. Zapoznano się ze
sprawozdaniem Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozw. Probl. Alk. z
działalności Komisji za 2006 rok. Zapoznano się z pismem Pana Józefa Brząkalika
dot. możliwości zawarcia umowy najmu na lokal po jego siostrzeńcu. Komisja
zajęła stanowisko w tym temacie, iż ze względu na brak możliwości prawnych
umowa najmu nie może zostać zawarta.
Omówiono temat dot. licznych interwencji OSP związanych z pożarami.
Zapoznano się z wykazem opracowanym przez Wydział ZKO dot. hydrantów na
terenie Gminy.
4) Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej- przewodniczący Komisji

lek. med. Krzysztof Rak poinformował, że Komisja obradowała w dniu 23.04.br.
Odnośnie spraw branżowych omówiona została kwestia dot. wysokości stawek
czynszów dla podmiotów medycznych.
W tym temacie Komisja ustaliła spotkanie na początku maja br. z udziałem
przedstawicieli podmiotów medycznych.
Komisja rozpatrzyła skargę Pani Marioli Śwąteckiej, którą uznała za bezzasadną.
Uzasadnienie w sprawie skargi zostanie przedstawione przy podejmowaniu
uchwały w tej sprawie. Zapoznano się z materiałami na sesję RM, do których nie
wniesiono uwag.
Radny Bernard Strzoda- zwrócił uwagę na to aby przeanalizować koszty utrzymania
Ośrodka Zdrowia w Palowicach.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rak- w informacji opracowanej przez ZGK i M
nt. kosztów utrzymania budynków NZOZ-ów nie było mowy o kosztach za media bo
te każdy podmiot płaci we własnym zakresie. Te koszty jakie ponosi ZGK i M to koszt
obsługi.Dyrektor ZGK i M przygotuje materiały nt. szczegółowych kosztów
ponoszonych na utrzymanie budynków, w których działają NZOZ-y.
5) Komisja Oświaty i Kultury- przewodniczący Komisji Robert Kowol przedstawił

sprawozdanie z posiedzenia w dniu 24.04.2007 r., na którym omówiono projekty
uchwał dot. spraw branżowych Komisji. Uchwały jednogłośnie pozytywnie zostały
zaopiniowane. Omówiony został temat dot. kontroli palcówek oświatowych pod
względem bezpieczeństwa. Komisja z zadowoleniem przyjęła wynik pozytywny
dot. bezpieczeństwa w szkołach. Na bieżąco dane będą analizowane celem
opracowania programu naprawczego w tych palcówkach gdzie te bezpieczeństwo
jest nieco mniejsze.
Zapoznano się z informacją MOK-u na temat planu imprez majowych.
Kontynuowany był temat dot. dalszego funkcjonowania Izby Tradycji po byłej
KWK „Dębieńsko”. Zobowiązano Burmistrza aby na następnych Komisjach
przedstawił informację o podjętych decyzjach w tej sprawie.
Komisja podjęła następujący wniosek:
Zorganizować wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Rady Powiatu i Komisji
Oświaty Rady Miejskiej w Izbie Tradycji, celem omówienia tematu dot.
funkcjonowania palcówek powiatowych na terenie gminy oraz dalszego
funkcjonowania Izby Tradycji.

6) Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji- przewodniczący Komisji Waldemar

Mitura- poinformował, że Komisja obradowała w dniu 23.04.br., na której
omówiony materiały na sesję. Ustalono, iż projekt statutu MOS i R- u ponownie
wróci pod obrady Komisji i przedstawiony będzie na sesji majowej. Omówiono
temat dot. przystąpienia do programu „blisko boisko”.
Podjęto wniosek dot. utworzenia w Zespole Szkół klasy sportowej o profilu piłka
nożna.
Zapoznano się z ofertą imprez przygotowanych przez MOSi R organizowanych
w pierwszych dniach maja.
7) Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa- przewodniczący Komisji

Alojzy Waniek poinformował, że Komisja obradowała wspólnie z Komisją
Ochrony Środowiska, Rolnictwa leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i
sprawozdanie przedstawi Radny Ryszard Jonderko.
8) Komisja

Ochrony Środowiska, Rolnictwa leśnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami- przewodniczący Komisji Ryszard Jonderko przedstawił
sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia z Komisją GK w dniu 19.04.2007 r.
Komisje zapoznały się z sytuacją związaną z prowadzeniem rekultywacji
wyrobiska pocegielnianego w dz. Czerwionka. Podjęty został wniosek dot.
zobowiązania Burmistrza G i M do podjęcia działań zmierzających w kierunku
zabezpieczenia terenu wyrobiska przez Firmę „Durczok”, gdyż Firma działa na
podstawie przepisów prawa budowlanego, a te mówią jednoznacznie, iż każda
budowa, inwestycja musi być odpowiednio zabezpieczona przed osobami
postronnymi. Omówiono temat dot. utrzymania czystości na drogach przez
inwestorów prowadzących inwestycje. Omówiono zasady działalności Spółki
Wodnej.
W sprawach bieżących zgłoszone sprawy dot.:
- dokonania przeglądu ul. Ligonia,
- wyczyszczenia studzienki obok targowiska w Leszczynach, dyskutowano nt.
zmian w programie inwestycyjnym na rzecz kanalizacji Bełk-Palowice.
- naprawy chodnika i krawężników przy ul. Czereśniowej,
- umieszczania imion przy nazwisku na tablicach z nazwami ulic.
Przewodniczący Komisji GK A. Waniek poinformował o zorganizowaniu
spotkania z przedstawicielami PKP. Zapoznano się z informacją Straży Miejskiej
nt. dzikich wysypisk śmieci.

9) Komisja Budżetu i Finansów- przewodniczący Komisji Andrzej Jarmundowicz

przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu 25 kwietnia br. Omówione zostały
uchwały dot. spraw finansowych, do których nie wniesiono uwag. Radny Bernard
Strzoda zgłosił sprawę zabezpieczenia środków z budżetu Gminy na zadania
z programu „Odnowa wsi” dla sołectwa Palowice i Przegędza. Komisja podjęła
wniosek w tym temacie przychylając się do prośby Radnego Strzody.
Zapoznano się z pismem dyr. ZGK i M w sprawie dofinansowania z budżetu gminy
środków na remont pasażu przy ul. Broniewskiego 8. Komisja postanowiła
przekazać sprawę do rozpatrzenia Wydziałowi GK.
10) Klub Radnych „Ruchu Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – przewodniczący

Klubu Bernard Strzoda- przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu

26.04.2007 r., na którym omówiono materiały na sesję i sprawy bieżące.
Omówiona była sprawa dot. sfinansowania zadań wnioskowanych przez Sołectwa
z Programu Odnowy Wsi. Dyskutowana była sprawa dot. funkcjonowania Rady tj.
rekonstrukcji składów Komisji gdyż Komisje tematycznie się powtarzają. Klub jest
otwarty w tym temacie na rozmowy z Klubem Wspólnoty Samorządowej.
11) Klub Radnych „Wspólnota Samorządowa”- przewodniczący Adam Kapias

poinformował, że Klub obradował, w dniu 18.04.br. Dyskutowano nad tematem
dot. absolutorium, do pozostałych projektów nie wniesiono uwag. Klub
podtrzymuje nadal stanowisko dot. ustalenia składów Komisji Rady Miejskiej
zgodnie z procedurami. Kwestia łączenia posiedzeń Komisji spowodowana jest
merytorycznymi kwestiami, tematyką omawianych zagadnień. Poruszona została
kwestia budowy kanalizacji Bełk-Palowice. Środki w wys. 20 tys zł są
niewystarczające, aby rozpocząć zadanie. Koszt dokumentacji, która została
wykonana wyniósł 500 tys zł. Stąd Klub Radnych wystąpi z inicjatywą, aby
Burmistrz G i M poczynił takie starania ażeby te zadanie w stopniu istotnym
znalazło się w strategii gminy od roku 2007-2010, a nie jak to jest przedstawiane,
że dopiero od roku 2010, przy zmianie koncepcji budowy kanalizacji. Dziś nie
możemy sobie pozwolić na zmarnowanie tych pieniędzy, energii włożonej przez
różne osoby, które przy tym pracowały. Najpilniejszym i najważniejszym
zadaniem jest kanalizacja całej Gminy.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- stwierdził, że czuje się urażony formą
wypowiedzi przedmówcy, nie treścią, bo treścią nie jest zaskoczony. To co dzieje
się z zadaniem kanalizacja Bełk-Palowice nie wynika z zaniechania ale
z przepisów prawa. Wymogów ustawowych nie da się zmienić. Dlatego apel do
Radnych Wspólnoty Samorządowej, iż nie opracowanie koncepcji kanalizacji dla
całej Gminy jest w sprzeczności z tym co powiedział Pan Kapias. Kanalizacja
niech jest priorytetem, ale nie zapominajmy, że są inne zadania. Pewne korekty
związane z planami muszą nastąpić, ponieważ pewne odcinki kanalizacji są
nieopłacalne. Być może trzeba zbudować w tych obszarach kanalizację lokalną.
I o tym trzeba mówić, dyskutować.
Radny Adam Kapias- stwierdził, że nie uważa aby jego wypowiedź była
nieodpowiednia jak to powiedział Burmistrz, ale jeśli ktoś z gminy zlecił
dokumentację za 500 tys zł, a teraz się mówi o wykonaniu koncepcji, zmianie
projektu, tok toś z tego Urzędu, Gminy miał świadomość tego. Można
przeanalizować Program Inwestycyjny i zweryfikować pewne zadania, szukać
możliwości finansowych. Oczywiście postępować należy zgodnie z prawem,
opracować koncepcję kanalizacji dla całej gminy a w pierwszej kolejności
realizować projekt Bełk-Palowice.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- stwierdził, że ta wypowiedź Pana Kapiasa jest już
konstruktywna. Zaznaczył, że to nie urzędnicy planowali budowę kanalizacji. Rada
Miejska zatwierdzała Program Inwestycyjny, który jest integralna częścią budżetu.
Pretensje mogą mieć wszyscy Radni. Jeszcze niedawno też głosował za takim
rozwiązaniem aby w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny pierwszy obszar
kanalizacji to był Bełk-Palowice ze względu na Zlewnię rzeki Bierawki, chęć
przyłączenia się Orzesza oraz ochrona wód głębionych. Są to elementy, które
wskazywały na to, że Gmina może otrzymać na to zadanie środki zewnętrzne i takie
były argumenty. Prosi Radnych nie tylko ze Wspólnoty Samorządowej, ale także
innych Radnych, żeby decyzja była podjęta na zasadzie consensusu.

Radny Adam Kapias- zapytał, że skoro w ciągu jednego dnia znajduje się kwotę
2 mln zł na rewitalizację to dlaczego w na tej samej zasadzie nie znajdzie się
środków na kanalizację- kluczowe zadanie.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- Rada została poinformowana o tym, że udało się
gminie Czerwionka-Leszczyny pozyskać środki ponieważ w programie był taki
obszar pn. „rewitalizacja obszarów dotkniętych działalnością kopalni obszarów
miejskich”. Te środki można było pozyskać tylko dla Czerwionki i dlatego to się
udało. Dzisiaj powiedziałem, że jest taka możliwość. Można zadzwonić do
Subregionu, że tego nie chcemy- 2,8 mln euro. Nasz udział ok. 2 mln. Nie było
mowy jeszcze o korekcie budżetu, o tym zadecyduje Rada. Tylko pytanie czy mamy
się rozwijać, czas na zmiany, rozwój, czy stoimy w miejscu. Jest olbrzymi obszar do
zagospodarowania i ogromne środki.
Radny Alojzy Waniek- stwierdził, że ma kilka wątpliwości do wypowiedzi
Burmistrza, ponieważ Wiesław Janiszewski będąc przewodniczącym Rady
(poprzedniej kadencji) sugerował razem z Burmistrzem Kornasem aby przeznaczyć
500 tys zł na projekt kanalizacji Bełk-Palowice, które wiąże się równoznacznie
z propozycją w budżecie o zagwarantowaniu 20 tys zł na możliwość przedłużenia
ważności tego projektu na następny rok. Stąd to pytanie, które zadał Radny na temat
kanalizacji. Więc pytanie- czy ważniejsza jest kanalizacja, której nie widać jest pod
ziemią, czy upiększanie tego co widać. Koszty ponosi Wyborca, a teraz „umywa” się
ręce nie informując Radnych o pewnych posunięciach. Ja nie chce Panu
Burmistrzowi pozwolić aby zrezygnował, ale chce zapytać skąd weźmie środki
w budżecie na przyszły rok na kanalizację pozostałych dzielnic. Dlaczego Burmistrz
prosi Radnych aby w budżecie znalazło się 20 tys. zł. na kanalizację Bełk-Palowice.
Burmistrz Wiesław Janiszewski – stwierdził, że żałuje z jednej strony, iż wywołał
tę dyskusję a z drugiej nie żałuje z tego względu, że mógł usłyszeć wypowiedź
radnego Wańka, z której kompletnie nic nie rozumie. Cały problem polega na tym,
że łatwiej panu Wańkowi rozmawiać, kiedy wchodzi do mojego gabinetu, a niżeli
tutaj na sali. Proszę o jedną rzecz, aby nie dezinformować, bo jestem za tym
zadaniem, ale ze względów prawnych nie może być realizowane w takim zakresie,
ponieważ musi być opracowana kompleksowa koncepcja dla Gminy. Staram się
pana zrozumieć, ale niestety nie wychodzi to.
Radny Antoni Bluszcz zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji ze względu
na to, że jesteśmy w pkt. 5 dot. sprawozdania z Komisji. W związku z tym proszę,
aby w punkcie zapytania i wnioski kontynuować dyskusję i realizować porządek
obrad, który nie został przegłosowany.
Przewodniczący RM Leszczek Salomon – stwierdził, że nie musimy głosować
porządku obrad, co jest zgodne z prawem, ponieważ zmiany dot. porządku zostały
już przegłosowane i nikt nie wnosił uwag do porządku.
Przewodniczący Andrzej Jarmundowicz- zgłosił wniosek w sprawie zakończenia
dyskusji.
Procedurę przegłosowania wniosku zgłoszonego w trakcie sesji przedstawiał Radca
prawny Zbigniew Pławecki
Przewodniczący RM poddał pod glosowanie zgłoszony wniosek, który przy
głosach 4 „za” i 15 „przeciw” został odrzucony.
Radny Bernard Strzoda – kontynuował temat związany z kanalizacją Bełk-Palowice.
Podkreślił, iż argumentami do uruchomienia takiego przedsięwzięcia było tak jak

wcześniej powiedział Burmistrz- ochrona wód głębinowych i zlewnia wód rzeki
Bierawki
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) prośba Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Krąg Starszyzny Harcerskiej
„Kamyk” o ufundowanie nagród dla harcerzy biorących udział w II Turnieju
Zastępów,
2) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miasta (zgłaszany do porządku obrad),
3) uchwała V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Pani Irena Woźnica- sekretarz gminy omówiła 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.
Ad. 7
Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
i Miasta za 2006 rok. Na wstępie zadeklarował, i to jest pochodna prośby
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Andrzeja Jarmundowicza, że
w całej swojej działalności samorządowej nie miał wrogów. Jeżeli jest wrogiem, to
ktoś go sobie nim zrobił. Zawsze starał się jednoczyć wszystkie siły po to, aby służyły
dla dobra Gminy Czerwionka-Leszczyny. Jako Burmistrz będzie robił wszystko aby
tak się stało. Idąc tym tokiem myślowym chciałby aby na równych prawach pozwolić
Radnym Ruchu Rozwoju Gminy na uczestniczenie w pracach Rady. To jest deklaracja
jak najdalej idąca, która jest zarazem prośbą, bo w zasadzie nie ma możliwości żeby
każda kwestia toczyła się w atmosferze dnia dzisiejszego gdzie poszło o pryncypia, ale
nie programowe. Stąd jeszcze raz głośno mówię, składam deklaracje na ręce
Przewodniczącego RM, że dołożę wszelkich starań, żeby funkcjonowanie dwóch ciałciała uchwałodawczego i ciała wykonawczego opierało się na zrozumieniu
i współpracy.
Szanowni Radni! Sprawozdanie z wykonania budżetu roku 2006 dotyczy działalności
burmistrza Marka Kornasa oraz w pewnym wycinku mojej osoby.
Chcę powiedzieć, że budżet Gminy i Miasta za 2006 rok wyglądał po stronie
planowanych dochodów 74 932 423,00 zł, natomiast po stronie wydatków 74 532565
zł. W wyniku zmian, które były wprowadzone w przeciągu roku wydatki wzrosły do
kwoty 84.162.956 zł, a realizacja budżetu za rok 2006 przedstawia się następująco:
dochody- 70.643.404 zł tj. 98,4 %
wydatki- 80. 643.404 zł tj. 95,8% planu.
Bardzo ważna jest struktura osiągniętych dochodów. Te dochody w strukturze
dochodowej kształtowały się w oparciu o dochody własne, subwencje oraz dotacje
celowe.
Dochody własne 65,6%

Subwencja ogólna 21,9%
Dotacje celowe 12,5%
Ważne jest jakie były relacje budżetowe jeżeli chodzi o poniesione wydatki tj. wydatki
bieżące i wydatki na inwestycje. Można powiedzieć, że układ był dla budżetu dobry,
co nie znaczy, że realizacja była zadawalająca, ponieważ w strukturze poniesionych
wydatków 76% to były wydatki bieżące. Natomiast 24% stanowiły wydatki na
inwestycje. Gdybyśmy popatrzyli na strukturę budżetu przy jego założeniach to bogaty
budżet powinien być konstruowany w oparciu o taką proporcję gdzie wydatki bieżące
tj. około ¾ wydatków, natomiast ¼ to wydatki na inwestycje. Oczywiście dobrze jest
inwestować w to, co przyniesie w perspektywie dochody, a nie w to, co powiększa
koszty stałe. Większość inwestycji, które były zrealizowane w roku ubiegłym to są
inwestycje proekologiczne, które w swoim założeniu bardziej oszczędzają nasze
zdrowie, aniżeli finanse. Natomiast gdybym miał wybrać, to zdrowie jest bardziej
ważne niż pieniądze.
Jeżeli chodzi o sprawy związane z realizacją dochodów i wydatków, to nasza Gmina
jest specyficzna gdyż skupia społeczność wiejską w sołectwach i miejską
w dzielnicach. Ma bardzo przyjazną strukturę krajobrazową. Jeżeli chodzi o strukturę
wydatków to ona się mocno komplikuje w momencie, kiedy patrzymy na Gminę jako
na 42 tys. liczbę mieszkańców i ogromny obszar Gminy ponad 115 km2 gdzie takie
zadania jak kanalizacja, wodociągi, pomnażają czy powiększają znacznie koszty. Dla
sprawnej realizacji zadań publicznych budżet Gminy i Miasta w 2006 roku był
realizowany przez następujące jednostki: Urząd G i M, OPS, MOS i R, ZEAS i szereg
jednostek oświatowych takich jak Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkola.
W trakcie roku kalendarzowego nastąpiła zmiana organizacyjna. Część jednostek
uległa likwidacji i powstało pięć Zespołów Szkół w miejsce pięciu Gimnazjów i Szkół
Podstawowych. Bardzo ważnym elementem dochodów Gminy jest subwencja
oświatowa, która została zrealizowana w 100%. Przy czym bardzo ważną kwestią jest,
to, iż prognozowana subwencja części subwencji oświatowej uległa znacznemu
obniżeniu w stosunku do ostatecznej kwoty tej części subwencji ustalonej po
zatwierdzeniu ustawy budżetowej. Dopiero w IV kwartale 2006 roku dodatkowa
kwota zrekompensowała wcześniejsze obniżenie subwencji tylko w części
i musieliśmy do działalności oświatowej dołożyć środki własne. Dochody własne
zostało zrealizowane na poziomie 100,2%, przy czym wskaźnik ten nie oznacza pełnej
realizacji dochodów z każdego źródła, a jedynie pokrycie niepełnej realizacji jednych
dochodów przez nadwyżkę realizacji innych dochodów. Jeśli chodzi o wydatki to
w roku 2006 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe na kwotę 80.643.404 zł co
stanowi: 95,8% szacowanej kwoty rocznej.
Nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane. W sprawozdaniu, które otrzymali Radni
jest wykaz z podaniem konkretnych przyczyn.
Reasumując- budżet roku 2006 był to budżet przede wszystkim możliwości a nie
potrzeb. Chciałoby się, aby zobowiązania, które ciążą na budżecie
o łącznej kwocie
35.434.177 zł były zdecydowanie mniejsze. Poziom zadłużenia to 50,2 % dochodów
budżetowych. Chciałoby się, aby kolejny rok 2007 zamknął się niższym deficytem. Ze
swej strony chciałbym podjąć takie ryzyko stwierdzenia: że zrobię wszystko, aby tak
się stało.
Natomiast jeśli okaże się, że poziom ten należy utrzymać po to, żeby gmina się
rozwijała to nie będę się bał pożyczać, aby ten rozwój miał miejsce. Tak faktycznie nie
ma dzisiaj Gminy, która nie miałaby zadłużenia. Chciałoby się, aby to zadłużenie było
jak najbardziej higieniczne- tyle jeśli chodzi o liczby.

Podziękowania za realizację budżetu należą się obu stronom, bo tak faktycznie w tym
procesie uczestniczy i Rada Miejska i pracownicy Urzędu na czele z Burmistrzem.
Sytuacja Gminy- szczególna, powodowała, że na pewnym poziomie było zagrożenie
zbilansowania budżetu. W tym miejscu serdeczne podziękowania należą się
wszystkim pracownikom Urzędu, szczególnie Pani Sekretarz, Pani Skarbnik,
wszystkim Naczelnikom za to, że w miarę możliwości przejąłem Urząd, który
w miarę sprawnie funkcjonował. Na dzień dzisiejszy, po kilku miesiącach
urzędowania, mogę zapewnić, że dostrzegam wielkie pozytywy w pracach Urzędu
oraz dostrzegam negatywy. Postaram się w tym roku budżetowym dokonać tych
korekt, które spowodują, że będzie większa sprawność organizacyjna Urzędu,
a mieszkańcy będą zadowoleni z pracy Urzędu. W związku z powyższym proszę
o przyjęcie tego sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok w imieniu tych
wszystkich, którzy ten budżet wykonywali. Proszę także o przyjęcie tego
sprawozdania w imieniu własnym. Dziękuję”
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi za przedstawione
sprawozdanie i poprosił o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w przedmiocie sprawozdania.
Pani Teresa Czajka Skarbnik Gminy- przedstawiła Uchwałę Nr 4100/V/33/2007
z dnia 5 kwietnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok oraz
uzasadnienie do uchwały.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Adam Kapias- stwierdził, że zanim przystąpi
do odczytania uchwały Komisji Rewizyjnej przedstawi kilka słów wstępu.
Procedura absolutoryjna jest czasami do końca niezrozumiała przez niektórych
Radnych, opinię publiczną. Absolutorium dotyczy aktualnie urzędującego Burmistrza,
który od paru miesięcy piastuje ten urząd. W większej części dotyczy poprzedniego
Burmistrza. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w trakcie roku zmienił się
Burmistrz. Mimo tego, że Burmistrz nie wykonywał ubiegłorocznego budżetu jest
jednak zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej Sprawozdania z jego
wykonania. Można więc w tym przypadku uznać, że Burmistrz odpowiada wyłącznie
za rzetelność i merytoryczno-formalno-rachunkową stronę sporządzonego
sprawozdania.
Procedura absolutoryjna w obecnym kształcie ustawowym niestety ignoruje fakt, iż za
wykonanie budżetu może odpowiadać więcej niż jedna osoba. Nie ma w głosowaniu
nad absolutorium rozdzielonej odpowiedzialności. Radni, którzy pragną wyrazić
dezaprobatę dla Burmistrza, któremu wygasł mandat
i wykonywał ubiegłoroczny
budżet, mogą podjąć uchwałę o nieudzielaniu absolutorium. Może się zdarzyć, że za
błędy poprzedników nie otrzymają absolutorium osoby, które nawet przez chwilę tego
budżetu nie wykonywały. Zdajemy sobie sprawę, że nie dobrze by było gdyby Rada
po kilku miesiącach urzędowania nowego Burmistrza, takiego absolutorium nie
udzieliła. Jest to więc ułomność prawna, która się uwidacznia szczególnie podczas
zmian kadencyjnych wyborów do samorządu terytorialnego. Rozpatrzenie
sprawozdania, które Pan Burmistrz przedstawił, to punkt, w którym realizuje się
bardzo ważna część procedury absolutoryjnej. Po pierwsze rozpatrzenie sprawozdania

przez Radę wymaga pewnej aktywności na sesji, tym samym wyłącza się jakby jej
nieme zachowanie się. To stanowisko NSA z 1996 roku, które mówi, że rozpatrzenie
sprawozdania nie jest tożsame z oceną wykonania budżetu. Po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu Rada powinna ocenić jego wykonanie.
W następnym punkcie będzie dyskusja, w której Radni powinni wyrazić swoje zdanie
co do legalności, celowości i rzetelności wykonania budżetu przez Burmistrza.
Oczywiście nie wszyscy tutaj są zgodni, co do tego czy te kryteria zostały spełnione.
Reasumując- podczas dzisiejszej sesji wszyscy Radni w szczególności członkowie
Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów, opiniując wykonanie budżetuodnoszą się do sprawozdania, które przedłożył Burmistrz, badając jego rzetelność,
prawidłowość pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym mając do
dyspozycji stanowisko Komisji Rewizyjnej, które zostanie odczytane, a także inne
dokumenty, opinie, które są do wglądu. Ta ocena nie ma zasadniczych przesłanek,
które zdecydować mają o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kapias odczytał Uchwałę Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2006 rok oraz opinię Komisji o wykonaniu budżetu za 2006
rok.
Następnie zwrócił się do Rady o głęboką, rzetelną i merytoryczną dyskusję wokół
Uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii Komisji tak by po dyskusji można było podjąć
stosowną uchwałę o udzieleniu bądź nie udzielaniu absolutorium.
Przewodniczący RM Leszek Salamon przedstawił Uchwałę Nr 4100/V/35/2007
z dnia 6 kwietnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
Następnie Przewodniczący RM zarządził 15- minutową przerwę w obradach.
Przed przystąpieniem do dalszej realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady
Miejskiej złożył kondolencje Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu
Markowi Profasce z powodu śmierci jego Ojca śp. Bolesława Profaski
i
poprosił wszystkich obecnych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
Ad. 9
Po wznowieniu obrad w dyskusji głos zabrali:
Radny Albin Szweda- stwierdził, że jest za udzieleniem absolutorium, ale prosi aby
Rada wzięła pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku miały miejsce wydarzenia, które
spowodowały, iż największy ciężar zarządzania Gminą ponosiły Pani Sekretarz i Pani
Skarbnik. W związku z tym należy pamiętać o tym i ma prośbę, aby wyróżnić Panią
Sekretarz „Karolinką” w edycji 2007. Złożył również podziękowania Panu
Burmistrzowi za to, że zgodził się kandydować i objął tę funkcję. Poprosił Radę, aby
udzieliła absolutorium Burmistrzowi za 2006 rok.
Radny Henryk Dyrbuś- stwierdził, że udzielenie dzisiaj Burmistrzowi absolutorium
stanowi pewien kredyt zaufania, ze względu na to iż działalność Burmistrza
w ubiegłym roku to kilka tygodni urzędowania. Ten czas jest za krótki, ale miejmy
nadzieję, że za rok będziemy mogli ocenić działalność Burmistrza, sytuację Gminy

oraz poziom inwestowania. Zadeklarował, że będzie głosował za udzieleniem
absolutorium.
Pani Irena Woźnica- sekretarz Gminy i Miasta podziękowała za „ciepłe” słowa. Ten
miniony okres nie był łatwy i jeszcze trudy przed nami. Podziękowania należą się
Naczelnikom, Pracownikom Urzędu za tę pełną mobilizację. Ten budżet, poziom
inwestycji w roku 2006 świadczy o tym, że wszyscy pracowaliśmy dobrze a nawet
bardzo dobrze. Także pewne rzeczy takie jak zmiany organizacyjne, dokonanie analizy
finansowej, o czym mówił Pan Burmistrz, będzie konieczne, bo zawsze można coś
polepszyć ale nie ma potrzeby dokonania generalnej poprawy gdyż poziom
inwestowania w roku 2006 był najwyższy w porównaniu z ubiegłymi latami.
Natomiast jeżeli chodzi o ocenianie Burmistrza Marka Kornasa to należy to
pozostawić organom, które te ocenianie prowadzą.
Pan Damian Jankowski- sołtys Szczejkowic- zwrócił uwagę na program
inwestycyjny, który w dziewięćdziesięciu kilku procentach dotyczy inwestycji
w dzielnicach, a tylko kilka procent dot. inwestycji w sołectwach. Wyraził sprzeciw
dla dalszej kontynuacji takiego programu inwestycyjnego. Stąd publicznie wyraża
swój protest.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Jarmundowicz- stoimy
przed dylematem udzielenia absolutorium. Wszystko to, co było do tej pory
powiedziane to się z tym zgadza, ale chce się ustosunkować do pewnych rzeczy, które
w ramach współpracy z Komisją Rewizyjną uzyskaliśmy tj. dostęp do materiałów.
To pozwoliło na rzetelną ocenę roku budżetowego 2006. Posłuży się danymi, które
były opracowane przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów poprzedniej
kadencji, do którego ma duże zaufanie. Dane te pokażą sytuację w minionym okresie
oraz rok ubiegły. Zadłużenie na koniec roku 2004 wynosiło 19.940.572 zł na koniec
roku 2005- 24.77.136 zł, na koniec roku 2006- 36.600.245 zł, na koniec roku 2007
planowane jest na 40.755.662 zł. Dochody w tych latach wynosiły: 53.369.346 zł
63.967.930 zł, 77.398.565 zł i dochody na rok 2007 planowane są w wysokości
85.337.088 zł. Praktycznie nie ma takiej Gminy gdzie przychody równoważyłyby się
z wydatkami. Każda Gmina oprócz dochodów własnych otrzymuje również różnego
rodzaju subwencje, dotacje, zaciąga kredyty. W tych w/w latach ważną sprawą dla
budżetu gminy są wskaźniki zadłużenia, który na koniec roku 2007 planowany jest na
poziomie 54,5% i obsługi długu.
Ten wskaźnik zadłużenia w dalszych latach ma tendencję wzrostową. W swoim
wystąpieniu Burmistrz stwierdził, że dla rozwoju Gminy nie będzie się bał zadłużać.
Wskaźnik długu w latach 2004-2007 też rośnie i na koniec roku 2007 wynosić będzie
12,01% a maksymalny próg wynosi 15%.
Wydatki inwestycyjne faktycznie rosną i w roku 2002 wyniosły: 4.536.307 zł, w roku
2003 -7015. 255zł w roku 2004- 6.591.000 zł w roku 2005- ponad 10 mln zł a w roku
2006 ponad 19.314.743 zł .W związku z tym można mieć zadowolenie, że inwestycje
rosną. Można również się zgodzić z tym, co powiedział Burmistrz ¾ dochodów na
wydatki bieżące a ¼ na inwestycje i takie rozwiązanie byłoby dobre.
Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy występowanie z wnioskiem
o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium. Ale to nie znaczy, że nie ma być innych
Komisji. Nie chce rozwijać tematu dot. likwidacji lub poszerzania składów Komisji bo
one zostały w demokratyczny sposób wybrane. Przychylam się również do tego co
powiedziała Pani Sekretarz, że do oceny poprzedniego Burmistrza powołany jest Sąd.
My oceniamy rok 2006- jego wykonanie. Konstrukcja budżetu, poprawki

wprowadzone w trakcie roku i jego realizacja to należy do oceny Rady. Wydatki roku
2006 nie zostały przekroczone, więc nie ma podstawy do nie udzielenia absolutorium.
Zastrzeżenia jednak budzi kwota dokonanych umorzeń w roku 2006. tj. 3.689.989,83
zł co stanowi 5,2 % zrealizowanych dochodów. W niektórych przypadkach umorzenie
podatku jest zrozumiałe bo przedsiębiorcy są w różnych sytuacjach ekonomicznych.
Ale trzeba wziąć również pod uwagę skutki obniżania górnych stawek podatku, co
wyniosło pond 5 mln zł.
Komisja Budżetu i Finansów chciałaby aby plan i wykonanie budżetu po stronie
wydatków został uszczegółowiony co do działu, rozdziału, paragrafu.
Gmina ma obowiązek realizowania zadań własnych ale inwestycje muszą być
zaplanowane tak aby w pierwszej kolejności były te, które w pewien sposób będą
ekonomiczne i dlatego oczekuję pewnego programu stabilizacji. Aby Gmina się
rozwijała to ten dług publiczny musi maleć. Ważnym jest też pozyskiwanie środków
zewnętrznych.
Radny Alojzy Waniek- podziękował Pani Sekretarz za jej działalność oraz
oświadczył, że podczas głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium
wstrzyma się od głosu.
Pani Teresa Czajka- skarbnik G i M, odniosła się do wypowiedzi Radnego
A. Jarmundowicza, że kwoty jakie podał się zgadzają ale są nieścisłości w jego
wypowiedzi dot. kwoty 3.549.487 zł to nie jest zadłużenie, ale skutek podjęcia przez
Radę mniejszych stawek podatku od nieruchomości od tych jakie ustalił ustawodawca.
Skutkiem tego jest niższa subwencja jaką otrzymuje Gmina. Skutkiem tej decyzji
tracimy podwójnie na niższych stawkach podatków i obniżonej subwencji. Jeżeli
chodzi o zadłużanie i program inwestycyjny, to za każdym razem przy podejmowaniu
decyzji o kolejnych inwestycjach i wydatkach z tym związanych, Rada była
informowana, że nie da się znaleźć na ten cel środków z dochodów własnych
i konieczne jest zadłużanie za akceptacją Rady. W roku ubiegłym znowelizowana
ustawa o finansach publicznych zobligowała wszystkie Gminy w kraju do ścisłego
łączenia budżetu z programem inwestycyjnym, a tym samym wykazywania pełnego
zadłużenia w tym środki zewnętrzne. W tym roku poziom inwestycji jest określony
i wykazane są wielkości zadłużenia. Poprzednia Rada dokonała cięć w programie,
które pozwoliło nam zatrzymać poziom wzrostu zadłużenia i w ogólnej konsekwencji
na koniec roku w stosunku do planu zadłużenie było wręcz niższe.
W tym roku są zaplanowane pewne zadania pod które są zapisane kredyty, pożyczki.
My gro zadań finansujemy z budżetu albo z dotacji, które nie są środkami zwrotnymi.
Dlatego rok 2008 jest zagrożony przekroczeniem tego 15% wskaźnika obsługi
zadłużenia. Dlatego pozyskiwanie środków zewnętrznych jest ważne dla rozwoju ale
nie może to skutkować kolejnym zadłużeniem. Nowe zadania mogą być wprowadzone
pod warunkiem rezygnacji z zadań bieżących lub inwestycyjnych. Innej możliwości
nie mamy.
Radny Andrzej Jarmundowicz- stwierdził, że jest przeciwny dalszemu zadłużaniu
Gminy i każda konstrukcja budżetu, która należy do Burmistrza musi być oparta
pewną wizją rozwoju gminy. Stąd apel aby wszyscy do końca słuchali i wzajemnie
starali się zrozumieć.
Radny Arkadiusz Adamczyk- mieszkańcy wybrali nas na Radnych i teraz stajemy
przed podjęciem jednej z najważniejszych decyzji udzielić czy nie udzielić

absolutorium. Jeżeli miałbym się deklarować, że wstrzymuję się od głosu to wolałbym
się zastanowić czy dalej mam być Radnym.
Przewodniczący RM- wypowiedź radnego Adamczyka jest jego osobistą sugestią,
a każdy Radny może głosować na 3 sposoby: „tak”, „nie”, „wstrzymać się”.
Radny Krzysztof Rak zgłosił wniosek formalny w sprawie zakończenia dyskusji.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który został
podjęty „jednogłośnie”- głosowało 21 Radnych.
Ad. 10
Po odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2006 rok oraz Uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach pozytywnie opiniującej przedłożone przez Burmistrza
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. i Uchwały RIO pozytywnie opiniującej
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach jak również
po przeprowadzonej dyskusji w temacie absolutorium Przewodniczący Rady
Miejskiej lek. med. Leszek Salamon odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny za 2006 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr IX/86/07 w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta za 2006 rok została podjęta przy głosach 15 „za” i 6 „wstrzymujących
się”.
Przewodniczący RM w imieniu Rady Miejskiej złożył gratulacje Burmistrzowi
z okazji udzielenia absolutorium za 2006 rok.
Pan Wiesław Janiszewski- podziękował za złożone życzenia. Stwierdził, że ta dosyć
długa dyskusja zmusza go do refleksji co podyktowane jest wypowiedziami niektórych
Radnych. „Założyłem politykę zrównoważonego rozwoju gminy i miasta CzerwionkaLeszczyny dlatego że niektóre części tej gminy są nierównomiernie dofinansowane.
Dzisiaj mieszkańcowi Leszczyn trzeba powiedzieć dosyć ale w budżecie roku 2007
jest jeszcze sala gimnastyczna w Leszczynach. Co w tej sytuacji mam powiedzieć
mieszkańcowi Szczejkowic. Politykę tej gminy kreuje także Rada. Jeśli ta polityka
dotyczy burmistrza to przyjemność ze sprawowanie władzy wiąże się ściśle z pełnym
ciężarem odpowiedzialności. Natomiast nie wyobrażam sobie innej sytuacji, że
proponowany budżet przez Burmistrza i przyjęty przez Radę, jeżeli będzie
zrealizowany przez Radę to zastanawiam się czy głosowanie będzie polityczne czy
gospodarcze. Przy absolutorium zawsze posiłkowałem się opinią Komisji Rewizyjnej,
która jest w tym temacie najważniejsza i Opinią RIO
w Katowicach. W
swojej działalności chciałbym aby to także była działalność Rady- opieram się na
strategii a później pieniądzach. Czyli nie będzie nic zrobione co nie będzie zapisane w
strategii rozwoju G i M. Jeżeli Radny będzie chciał zrealizować zadanie, które nie
będzie ujęte w strategii będzie miał powiedziane ”nie”. Do tej pory było tak, że na
prośbę Radnych zrealizowałem pewne zadania. Dzisiaj dostałem ostrzeżenie. I
słusznie. Dzisiaj zadłużenie Gminy jest niebezpieczne, ale po to mam służby
finansowe (bo ja nie jestem fachowcem) i pracowników aby tą pracą się dzielić i
rozliczać z tego co robią. Prywatyzacja- mam pomysł aby ZGK i M, który jest
dotowany przez gminę sprywatyzować. Kto kupi ten zakład, który ma pond 2 mln

zadłużenia. Długi musi pokryć Gmina. Zgodnie z nowymi przepisami, które szykuje
Minister Finansów, Zakład będzie musiał być przekształcony w jednostkę budżetową
i taką decyzję będę chciał podjąć. Może to będą dwie jednostki budżetowe. Chociaż
chciałbym aby powstała spółka, która będzie się rządziła prawami gospodarki
rynkowej. Pomysły są i chciałbym je zrealizować w przełożeniu na możliwości
Gminy. Należy też pamiętać o jednej rzeczy, że nieprawdą jest iż budżet zubożał
z powodu umorzeń podatkowych. Większe środki stracił budżet na skutek decyzji
Rady.
Zwolnienia podatkowe będą udzielane wówczas gdy uznam, że ono się należy co było
również powiedziane na Komisji Rewizyjnej i tutaj oczekuje pewnego zrozumienia.
Decydując się na urząd burmistrza mam świadomość, że mam więcej do stracenia niż
do zyskania ale zrobię wszystko aby zyskać jak najwięcej”.
Burmistrz Wiesław Janiszewski poinformował, że pan Franciszek Blinda sołtys
Stanowic został laureatem Konkursu „Sołtys Roku” ogłoszonym przez „Gazetę
Sołecką”. W związku z tym złożył mu gratulacje, do których przyłączyli się także
Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący RM oraz sołtysi: Palowic
i Szczejkowic- laureaci konkursu w ubiegłych latach.
Sołtys Franciszek Blinda- podziękował za złożone gratulacje, dodał że nie
spodziewał się tego wyróżnienia. Podziękował Burmistrzowi za zgłoszenie jego
kandydatury na konkurs. Te zadania, które zostały zauważone w Warszawie na pewno
by nie zostały zrealizowane bez pomocy Pana Burmistrza, Pani Sekretarz,
Naczelników Wydziałów za to należą się im serdeczne podziękowania.
Na końcu skierował prośbę do Burmistrza i Rady aby nie pozostawili Stanowic bez
Ośrodka Zdrowia.
Ad. 11
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału ED przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu.
Do projektu uwag nie wniesiono
Uchwała Nr IX/87/07- w sprawie ustalenia dla pracowników niepedagogicznych
placówek oświatowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu, została podjęta
„jednogłośnie”- głosowało 20 Radnych.
2)Pani Ilona Cyroń- naczelnik Wydziału. G i R przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej oddanej
w
użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego, wymiany działek
wchodzących w skład nieruchomości wspólnej oraz sprostowania udziałów
związanych z lokalami.
Do projektu uwag nie wniesiono
Uchwała Nr IX/88/07- w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej
oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego, wymiany
działek wchodzących w skład nieruchomości wspólnej oraz sprostowania

udziałów związanych z lokalami, została podjęta„jednogłośnie”- głosowało 19
Radnych.
3) Pani Ilona Cyroń- naczelnik Wydziału. G i R przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w CzerwionceLeszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Furgoła,
Pan Jan Tokarz- przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka zapytał
jakich nieruchomości dot. projekt uchwały i dlaczego nie zostało to przesłane do
zaopiniowania przez Radę Dzielnicy.
Pani Ilona Cyroń- projekt uchwały dot. terenu- plac węgla. Ta uchwała jest,
korygująca uchwałę w tej sprawie, która już była opiniowana przez Radę Dzielnicy
a dot. to poszerzenia trenu o jedną działkę.
Rady Alojzy Waniek- zapytał czy teren, o którym mowa w projekcie uchwały dot.
torowiska.
Pani Ilona Cyroń- wyjaśniła, że działka dot. części torowiska.
Do projektu uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr IX/89/07- zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej
w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Furgoła, została podjęta
„jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.
4) Pani Krystyna Jasiczek- naczelnik wydziału RG i M przedstawiła projekt uchwały
w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja
ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn – etap III”,
Do projektu uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr IX/90/07- w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. : „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn –
etap III” została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.
5) Pani Krystyna Jasiczek- naczelnik wydziału RG i M przedstawiła projekt
w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja
ze zmianą źródła ogrzewania dla budynku Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr
4 w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Furgoła 71”,
Do projektu uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr IX/91/07- w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja ze zmianą źródła ogrzewania dla
budynku Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce –
Leszczynach przy ul. Furgoła 71” została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 19
Radnych.
6) Pan Krzysztof Kulesa- naczelnik wydziału GK przedstawił projekt w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na
realizację zadań na drogach powiatowych.

Do projektu uwag nie wniesiono
Uchwała Nr IX/92/07- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych
została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.
7) Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Rodziny i Pomocy Społecznej przedstawił
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej, oraz uzasadnienie będące załącznikiem do uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr IX/93/07- w sprawie rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej, została podjęta przy głosach 19 „za” i 1 „wstrzymującym
się”.
8) Pani Teresa Czajka –skarbnik G i M przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na 2007 rok.
Do projektu uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr IX/94/07- w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta na
2007 rok została podjęta przy głosach 17 „za” i 3 „wstrzymujących się”.
Ad. 12
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przedstawiła
sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2006. Radni otrzymali sprawozdanie w
formie pisemnej.
Radny Arkadiusz Adamczyk- zgłosił, iż należy opracować analizę dot. rozdziału
potrzeb, gdyż nie zostały one ujęte w budżecie na 2007 rok, celem przedstawienia na
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, i Opieki Społecznej.

Ad. 13
Komendant Straży Miejskiej przekazał radnym w formie pisemnej informacji nt.
działalności Straży Miejskiej, do której nie wniesiono uwag.
Ad. 14,15
Radny Bernard Strzoda- stwierdził, że w sprawozdaniu z Komisji Ochrony
Środowiska nie była przedstawiona sprawa dot. działalności Rejonowego Związku
Spółki Wodnej w Czerwionce-Leszczynach. Dyskutowana była również sprawa
rekonstrukcji Komisji branżowych RM. W poprzednich kadencjach Radni wspólnie
włączali się do pracy Rady. Ta kwestia nie będzie już podnoszona przez Klub
Radnych, ale pewne rzeczy należało wyjaśnić
Radny Andrzej Jarmundowicz- w swoim wystąpieniu przedstawił wizję współpracy
w Radzie i sugestie co do procedur.

Radny Marek Profaska- zgłosił wnioski dot. skorzystania ze środków Unijnych na
realizację zadań w zakresie nauki, pracy, z kapitału regionalnego na co możemy dostać
-dofinansowanie w 95% -projekt 8
I wniosek - powstanie Centrum Kształcenia ludzi dorosłych
II wniosek- przygotować projekt funduszu stypendialnego celem pomocy dla osób
mniej zamożnych a wyróżniających się.
Przewodniczący RM- zaproponował, że podda pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Radny Andrzej Jarmundowicz- zapytał czy wnioski są wnioskami intencyjnymi
Radny Marek Profaska- wnioski są do analizy możliwości i analizy w dalszym
aspekcie.
Radny Adam Kapias- stwierdził, że wnioski są cenne i dlatego należałby je
przeanalizować na Komisjach.
Przewodniczący RM- poddał pod głosowanie w/w wnioski, które będą skierowane do
Komisji Oświaty.
Rada „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała zgłoszone wnioski oraz decyzję
o ich przekazaniu do Komisji Oświaty i Kultury.
Radny Albin Szweda- zgłosił sprawę dot. przyspieszenia remontów dróg gminnych
i posprzątania poboczy przy drodze wojewódzkiej w Szczejkowicach.
Radny Ryszard Jonderko- poinformował, że w sprawozdaniu, które przedstawił
wspomniał o temacie dot. działalności Spółki Wodnej. Szersze informacje w tym
temacie będą w protokole z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska.
Radny Alojzy Waniek- zgłosił prośbę dot. przyspieszenia remontów dróg.
Pan Jan Tokarz- zapytał czy powołany został Zespół, który będzie zajmował się
opracowaniem koncepcji kanalizacji w dzielnicy Czerwionka Karolinka ponieważ
trzeba remontować tam drogi.
Przewodniczący RM- w temacie kanalizacji była dyskusja na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów przed budżetem i zapadła decyzja, że tę sprawę trzeba załatwić
kompleksowo.
Wiceprzewodniczący RM Marek Profaska- w sprawie kanalizacji było spotkanie
z Naczelnikiem Inwestycji, który może przybliżyć temat.
Wiceprzewodniczący RM Józef Szczekała- zgłosił sprawę dot. posprzątania śmieci
na osiedlu Jana Pawła II w Czerwionce, w rejonie pawilonu „Biedronka” (pas
naprzeciwko)
Radny Henryk Dyrbuś
- zgłosił, że określony został zbyt krótki termin dla mzgłoszenia wniosku do
programu ”Stereotyp”,
- zgłosił sprawę wykonania pobocza ul. Mikołowskiej w Przegędzy od Szkoły
Podstawowej do ul. Kamieńskiej
- zgłosił sprawę wykonania remontu przepustu na ul. Korfantego (potok
Przegędza) oraz usunięcia z tego rejonu porzuconej opony samochodowej.
Radny Bogdan Knopik- zgłosił prośbę do Burmistrza o zajęcie stanowiska w sprawie
wyposażenia palców zabaw przy przedszkolach w sprzęt zabawowy dla dzieci- czy
uda się to zrobić jeszcze przed wakacjami letnimi, jeżeli tak to ile sprzętów
otrzymałyby poszczególne placówki, których jest pięć.
Pani Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że termin składania wniosków do programu
”Stereotyp” został przedłużony o tydzień.

Radny Andrzej Jarmundowicz- podziękował dyrektorowi ZGK i M za udzieloną
odpowiedź w sprawie zaworów gazu w budynkach komunalnych .
Radny Waldemar Mitura
- zgłosił sprawę dot. posprzątania pobocza ul. Przedszkolnej od strony osiedla
„Południe” w Leszczynach.
- poinformował, że 10 maja br. odbędzie się przegląd ul. Ligonia.
Pan Zygmunt Grzybek- naczelnik Wydziału I i R- poinformował, ze Firma „SITEC”,
która wykonywała projekt kanalizacji dla Bełku zajmie stanowisko co do wykonania
koncepcji kanalizacji dla Gminy.
Ad. 16
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący „zamknął obrady” IX sesji V
kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach”.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. K. Gorzawska

Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Leszek Salamon

