Protokół Nr X/07
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 25 maja 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
19 radnych,
14 gości,
8 sołtysów, przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic.
Nieobecność usprawiedliwił radny Edward Kucharczyk i radny Krzysztof Rak.
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 w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta prosił
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”.
Przewodniczący Rady w związku z wnioskiem zgłoszonym na Komisji Promocji i Rozwoju
prosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia lokali
mieszkalnych, zlokalizowanych w budynku położonym w Czerwionce-Leszczynach przy
ul. 3 Maja oraz obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością drogową.
Wniosek został przyjęty przy 12 głosach „za”, 4 „przeciw”, 2 „wstrzymujących”.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, po wprowadzeniu powyższych zmian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.04.2007 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.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

8.
9.
10.
11.

podjęcia pilnych działań na rzecz kompleksowego rozwiązywania problematyki
wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2006,
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2006,
wyrażenia poparcia dla organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012 na
Stadionie Narodowym w Chorzowie,
zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach mieszkalno – użytkowych
stanowiących własność Gminy,
przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,
powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników Sądu Okręgowego
w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku,
zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2007,
Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Zakończenie.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 kwietnia 2007 r.
Uwag do treści protokołów nie zgłoszono.
Protokół z sesji 27 kwietnia 2007 r. został przyjęty przy 14 głosach „za”,
4 „wstrzymujących”.
Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej
i działalności przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.).
Burmistrz Gminy i Miasta ustosunkował się do wycofania z porządku obrad projekt
uchwały dot. zbycia lokali przy ul. 3 Maja nad Biblioteką. Decyzje o wystawieniu tych lokali
na sprzedaży była podyktowana troską o dalszą bytność tego obiektu. Dokonano gruntownej
analizy możliwości i potrzeb związanych z Biblioteką, którą widzi jako Bibliotekę
nowoczesną stąd uznano, że należałoby te lokale dać pod publiczny przetarg, takie
stanowisko wypracowano i znalazło się to pod obradami dzisiejszej sesji. Zwrócił się
do Dyrektora ZGK i M aby dołożył wszelkich starań aby ten budynek nie został
zdekapitalizowany, tu jest również rola Rady aby zabezpieczyć pewne środki
na zabezpieczenie budynku, aby miał swojego gospodarza, jeżeli tak będzie to podpisuje się
pod takim działaniem.
Następnie poinformował o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które
utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza dot. nierozliczonej dotacji KS
„23 Górnik” Czerwionka.
Utrzymując w mocy decyzję Burmistrza Kolegium uznało, że na zwrot dotacji wydatkowanej
niezgodnie z przeznaczeniem nie miała wpływu, ani trudna sytuacja finansowa, ani
wcześniejsze zadłużenie Klubu.
Zaskarżona decyzja wydana została zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie budzi zastrzeżeń.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący radny Adam Kapias poinformował, iż Komisja
nie zebrała się przed sesją.
2) Komisja Promocji i Rozwoju – Przewodniczący radny Marek Paluch poinformował,
że Komisji odbyła posiedzenie w dniu 21 maja 2007 r. Omówiono materiały na sesję Rady
Miejskiej, podjęto wniosek aby nie sprzedawać lokali mieszczących się przy ul. 3 Maja nad
Biblioteką i przeznaczyć je pod rozwój tej placówki.
Następnie zapoznano się z informacją nt. prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju
Gminy i Miasta. Zaproponowano zorganizowanie konkursu na hasło promujące Gminę oraz
konkursu fotograficznego nt. Gminy.
3) Komisją Działalności Gospodarczej – Przewodniczący radny Bogdan Knopik
poinformował, że posiedzenie odbyło się w dniu 21 maja br. Omówiono materiały na sesję
Rady, w tym szczegółowo projekt uchwały w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych.
Poparto wniosek Komisji Promocji o nie sprzedawaniu lokali przy ul. 3 Maja w Czerwionce.
4) Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej – wz. Przewodniczącego
sprawozdanie przedstawił radny Arkadiusz Adamczyk poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 23 maja br. Omówiono materiały na sesję Rady Miejskiej oraz temat dot.
wysokości stawek czynszu za lokale dzierżawione przez podmioty medyczne. Podjęto
wniosek o opinię prawną czy w budynkach ośrodków zdrowia w Czerwionce i Leszczynach
mogą być utworzone wspólnoty mieszkaniowe.
5) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 22 maja br. Omówiono materiały na sesję, w szczególności
dot. sprawozdań finansowych MOK i Biblioteki. W sprawach bieżących Komisja zajęła się
tematami dot.:
- informacji nt. założeń organizacyjnych na nowy rok szkolny 2007/2008,
- liczby oddziałów oraz liczby zatrudnionych nauczycieli,
- powołania centrum kształcenia dla dorosłych, temat będzie kontynuowany,
- podjęto wniosek o zorganizowaniu wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Oświaty
Rady Powiatu w tematach dot. funkcjonowania Izby Tradycji oraz stanu
bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkól Specjalnych w Leszczynach.
6) Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – wz. Przewodniczącego sprawozdanie
przedstawił radny Alojzy Waniek poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
23 maja br. Omówiono szczegółowo projekty uchwał na dzisiejsza sesję Rady tj.
wyrażenie poparcia dla organizacji meczów Mistrzostw Europy 2012 na Stadionie
Narodowym w Chorzowie, który został przyjęty przez aklamację oraz zmiany Statutu
Miejskiego Ośrodka, Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przekazanie pomocy finansowej Sabinie Skrzypiec na
zakup akcesoriów pływackich.
7) Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Przewodniczący radny Alojzy
Waniek poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 22 maja br. Omówiono materiały
na sesję Rady Miejskiej, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zasad
zbywania lokali użytkowych.
Podjęto wniosek o wykonanie ciągu pieszych w kierunku Biedronki (obok „Białego Domu”)
z przejścia dla pieszych przy ul. Parkowej.
Omówiono notatkę ze spotkania
z przedstawicielami PKP. Podjęto również temat dot. rozpatrzenia zmiany kursów autobusów
linii 194, tak aby korzystać z nich mogli pracownicy KWK „Szczygłowice”.
Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że korekty dot. kursów autobusów będą
rozważone. Prosił jako Burmistrz aby radni nie organizowali spotkań z firmami, informację
o planowanych takich spotkaniach w pierwszej kolejności należy przekazywać Burmistrzowi
i Zastępcom. Prosił Naczelników, Kierowników aby każde spotkanie miało wymiar oficjalny.

8) Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami –
Przewodniczący radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się
17 maja br. Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
W związku ze sprawozdaniem finansowym Miejskiego Ośrodka Kultury za 2006 podjęto
następujące wnioski:
- ustalić, iż do końca września należy zgłaszać w MOK-u imprezy kulturalne planowane
w sołectwach i dzielnicach na rok przyszły.
- uporządkować i zabezpieczyć teren wokół i piwniczkę tzw. „beczki”
w Parku w Czerwionce.
W związku z obecnością na posiedzeniu Pana Bogdana Zasadzińskiego, którego skargę
rozpatrywano na jednej z poprzednich Komisji, zapoznano się z kolejnym jego pismem
i wyjaśnieniami. W związku z tym, iż w piśmie przedstawione są po raz kolejny te same
zarzuty, nie ma nowych okoliczności, nie należy go traktować jako skargi. Wnioskowano
o uzyskanie opinii prawnej w tym zakresie.
9) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło
się 18 maja br. Omówiono projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej.
Komisja zajęła się tematem dot. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Komisja po szerokiej dyskusji uznała, iż temat jest bardzo ważny, realizacja Programu
wniesie wymierne korzyści dla środowiska i mieszkańców. Temat będzie kontynuowany.
W sprawach bieżących wskazywano na konieczność kontroli utrzymania pól, nieużytków
w czarnym ugorze. Proponowano aby sołtysi, przewodniczący rad, którzy znają swoje
sołectwa, dzielnice zgłaszali odpowiednim służbą przypadki nie wywiązywania się z tego
obowiązku przez właścicieli gruntów.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa dot.
podjęcia działań na rzecz kompleksowego rozwiązania problematyki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy i Miasta.
10) Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący radny Andrzej Jarmundowicz
poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24 maja br. Pozytywnie zaopiniowano
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2007 rok. Zapoznano się
z propozycją terminów posiedzeń Komisji i Sesji. Podjęto wniosek o opracowanie
regulaminu wypłacania diet dla radnych. Zwracano się o przekazanie do dyspozycji radnym
zestawu komputerowego.
11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący radny
Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 18 maja br. Omówiono
materiały na sesję Rady, zgłaszano uwagi co do opinii Rady Dzielnicy Czerwionka Centrum
w sprawie sprzedaży lokali przy ul. 3 Maja, która wcześniej była inna.
Podjęto wniosek w którym zwrócili się do Burmistrza o podjęcie działań na rzecz
opracowania i przedłożenia Radzie Miejskiej koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, z uwzględnieniem już podjętych do tej pory działań.
Radny Marek Paluch wyjaśnił, że Rada Dzielnicy opinię wydała w ubiegłym roku,
proponowano aby jeden lokal sprzedać i środki ze sprzedaży przeznaczyć na remont drugiego.
W tym roku nie pytano o opinię, ale po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności jednoznacznie
ustalono, że w tym miejscu ma powstać centrum multimedialne.
Pan Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza stwierdził, że z uchwały Rady Dzielnicy która
obowiązuje bo innej nie otrzymali wynika, iż Rada jest za sprzedażą lokali a środki z ich
sprzedaży przeznaczyć na infrastrukturę w Czerwionce.

Radny Marek Paluch zwrócił uwagę, że zgłoszono i przegłosowano wniosek o wycofaniu
projektu uchwały.
Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że podejmując decyzję opierano się na otrzymanej
opinii, teraz pojawiły się nowe okoliczności, które przyjęto i sprawa została załatwiona.
Radny Alojzy Waniek zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji w tym temacie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
12) Klub Radny Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący Adam Kapias
poinformował, że Klub Radnych na posiedzeniu omawiał następujące tematy:
- projekt autorstwa Klubu dot. wytyczenia kierunków działania na rzecz
kompleksowego rozwiązania problematyki kanalizacji Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny,
- zapoznano się z przebiegiem obchodów uroczystości 3 Maja,
- zwrócono uwag aby ujednolicić szatę graficzną projektów uchwał oraz aby wszystkie
projekty trafiające do radnych miały parafy prawnika,
- stwierdzono potrzebę utworzenia na terenie dzielnicy Czuchów świetlicy
środowiskowej,
- omówiono zasady konkursu dot. promowania gminy na zewnątrz.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wszystkie projekty uchwał są uzgodnione z Wydziałem
Prawnym.
Radny Arkadiusz Adamczyk poparł uwagę dot. ujednolicenia szary graficznej uchwał.
Radny Adam Kapias stwierdził, że cieszy fakt iż drugi Klub Radnych również
zainteresował się tematem dot. kanalizacji Gminy.
Pan Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M – z uwagi na to, iż poruszono temat
kanalizacji podziękował radnym za wsparcie w tych działaniach, jest to doping do wzmożenia
prac. Wyjaśnił, że koncepcja, plan kanalizacji będzie określał możliwości techniczne,
technologiczne – to wszystko idzie bardzo szybko do przodu, zmieniają się również przepisy.
To co kiedyś było jednoznacznie określone, że należy ze względów ekonomicznych
prowadzić znakomitą część, lub też wszystkie ścieki do jednej centralnej oczyszczalni przy
zmieniających się przepisach środowiskowych być może ekonomiczniej i sensowniej będzie
wykonanie kilku mniejszych oczyszczalni dla określonych zlewni, ale to wszystko wyjdzie
z koncepcji, która ma zawierać wskazówki techniczne i ekonomiczne.
Nie zna treści projektu uchwały, jednak prosiłby aby była ona w miarę możliwości jak
najogólniej sformułowana, aby nie wiązać rąk fachowcom którzy ten program będą
przygotowywać, aby dać im możliwość wskazania kolejności, bo tylko wtedy możemy liczyć
iż dostaniemy obiektywny program, fachowo zrobiony. Stąd apel do Rady Miejskiej,
aby ograniczyć się do wspomożenia i dopingowania władzy wykonawczej, bez wskazywania
konkretnych obszarów.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) zaproszenie na I Pielgrzymkę Samorządowców,
2) pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach informujące o ilości ławników których
wyboru ma dokonać Rada Miejska,
3) pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wycofania z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora OPS do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
4) pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie konieczności uzupełnienia projektu
zmian w budżecie Gminy przyjmowanego na dzisiejszej sesji Rady,
Ad. 7

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po autopoprawce w sprawie podjęcia
pilnych działań na rzecz kompleksowego rozwiązywania problematyki wodno –
kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, następnie otworzył
dyskusję w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Profaska poinformował, że na początku roku skierował
pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. budowy kanalizacji dla dzielnicy
Czerwionka, Leszczyny oraz Dębieńsko. Pismo skierowano na Komisję Budżetu i Finansów
i tam wszyscy jednogłośnie podjęli wniosek, że widzi się potrzebę tworzenia planu
inwestycyjnego do budowy kanalizacji sanitarnej, dlatego też budzi zdziwienie propozycja
określenia, gdzie to ma być realizowane ponieważ stoi to w sprzeczności z pkt. 2 projektu
uchwały. Dlatego wnioskuje o pewne poprawki tj. skreślenie w pkt. 1 słów: „urządzeń
kanalizacyjnych” i zmianę na „kanalizację sanitarną” oraz wykreślenie „w tym
w szczególności budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czerwionka Karolinka oraz Bełku
i Palowicach”. W pkt. 2 skreślenie: „postanawia się zwrócić” i zmiana na: „zwraca się do
Burmistrza G i M o zintensyfikowanie działań celem opracowania kompleksowego programu
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta, oraz zabezpieczenie środków na
jego wykonanie” oraz zastąpienie § 1, § 2 i odwrotnie. Następnie odczytał projekt uchwały
z w/w poprawkami.
Przewodniczący – pytał Radcę Prawnego o sposób głosowania.
mgr Zbigniew Pławecki Radca Prawny – w związku z tym, iż radni dopiero otrzymali
projekt zwrócił uwagę, że różni się on znacznie od tego który otrzymali do Wydziału
Prawnego, skoro uznajemy, że ten projekt stanowi autopoprawkę do pierwotnego,
proponował głosowanie każdej poprawki osobno.
Radny Albin Szweda stwierdził, że ma wątpliwości, nie do uchwały ale zastanawia się nad
tym za ile lat, w tym programie kanalizacją będą objęte Szczejkowice. Była koncepcja już
opracowana, która określała gdzie co ma być robione, jakie to będą koszty, gdzie mają być
prowadzone ścieki. Szczejkowice są miejscowością oddaloną, gdyby Palowice i Szczejkowice
wyłączono z terenu Parku, to byłaby tam możliwość budowy przydomowych oczyszczalni,
w Parku to odpada. Skoro są w Parku to powinni w pierwszej kolejności mieć wykonaną
kanalizację.
Radny Adam Kapias ustosunkował się do przedstawionych poprawek.
Wiceprzewodniczący Marek Profaska –odniósł się do zapisów dot. pozyskania środków na
realizację kanalizacji.
Burmistrz G i M – jest za budową kanalizacji w Bełku, jako mieszkaniec, nie jako
Burmistrz. Mówmy o konkretach, o opracowaniu planu. Jeżeli w tym momencie oprócz Bełku
i Palowic, które zostały wprowadzone do planu, wprowadzamy Czerwionkę Karolinkę – to tu
jest już problem, nie dlatego, że dotyczy to jakiegoś radnego, czy dzielnicy. Uczestniczył
ostatnio w spotkaniach z mieszkańcami i na każdym mówi się o kanalizacji. Fachowcy
opracują koncepcję i to oni wybiorą najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli dociążyć
istniejącą oczyszczalnię. Dzisiaj determinuje nas przede wszystkim ekonomia. Stwierdził, że
nic nie stoi na przeszkodzie aby powstała grupa inicjatywna w oparciu
o Wiceprzewodniczącego M. Profaskę i Przewodniczącego A. Kapiasa. Czemu nie można
siąść poza sesja i to przedyskutować. Zadeklarował, że dołoży wszelkich starań i zrobi to co
postanowi Rada.
Radny Antoni Bluszcz stwierdził, że sam art. 18 stanowi zbyt wątłą podstawę prawną
uchwały. Proponował przegłosować projekt zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Marka
Profaskę. Zgłosił wniosek o zamknięciu dyskusji.
Pan Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że przystępujemy do opracowania
nowej Strategii Gminy w związku z tym proponuje nie wiązać się na dzień dzisiejszy
dalekoidącymi stwierdzeniami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o zamknięci dyskusji.

Wniosek formalny został przyjęty przy 10 głosach „za”, 5 „przeciw”, 4 „wstrzymujących”.
Radny Ryszard Jonderko zaproponował przerwę w obradach sesji na dopracowanie treści
projektu.
Radny Alojzy Waniek dodał aby w trakcie przerwy spotkali się przedstawiciele dwóch
Klubów Radnych.
Przewodniczący Rady po przerwie poinformował, że w wyniku spotkania doszli do
porozumienia i poprawki przedstawione przez Wiceprzewodniczącego zostały uwzględnione
jako autopoprawki.
Wiceprzewodniczący M. Profaska odczytał pełny tekst uchwały w sprawie kierunków
działania na rzecz kompleksowego rozwiązania problematyki wodno-kanalizacyjnej
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr X/95/07 w sprawie kierunków działania na rzecz kompleksowego
rozwiązania problematyki wodno-kanalizacyjnej w Gminie i Mieście CzerwionkaLeszczyny została przyjęta przy 18 glosach „za”, 2 „wstrzymujących”.
2) Pani Gabriela Cisek – Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach za 2006 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr X/96/07 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za 2006 r. została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za”.
3) Pani Mariola Czajkowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za 2006 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr X/97/07 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za 2006 r. została przyjęta
jednogłośnie przy 19 głosach „za”.
4) Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia poparcia dla organizacji meczów Mistrzostw Europy 2012 na stadionie
Narodowym w Chorzowie.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr X/98/07 w sprawie wyrażenia poparcia dla organizacji meczów Mistrzostw
Europy 2012 na stadionie Narodowym w Chorzowie została przyjęta jednogłośnie przy
19 głosach „za”.
5) Pan Józef Zaskórski Naczelnik Wydziału Lokalowego przedstawił projekt uchwały
w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach mieszkalno-użytkowych
stanowiących własność Gminy.
Radny Alojzy Waniek zgłosił wniosek aby w § 6 uchwały wprowadzić zapis, iż uchwała
podlega ogłoszeniu w Gazecie Lokalnej „Kurier”.
Wniosek został przyjęty przy 10 głosach „za”, 9 „wstrzymujących”.
Uchwała Nr X/99/07 w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach
mieszkalno-użytkowych stanowiących własność Gminy została przyjęta przy 18 głosach
„za”, 1 „wstrzymującym”.

6) Pan Alojzy Klasik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił
projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr X/100/07 w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach została przyjęta przy 8 głosach „za”,
5 „przeciw”, 6 „wstrzymujących”.
7) Pani Irena Woźnica Sekretarz Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały
w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wybory ławników Sądu Okręgowego
w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku.
Poinformowała, że ze strony Burmistrza jest propozycja aby w skład Zespołu weszli Alina
Kuśka i Paweł Piotrowicz, którzy wyrazili zgodę.
Radny Alojzy Waniek zgłosił kandydaturę radnego Adama Kapiasa, który wyraził zgodę.
Radny Bernard Strzoda zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Bluszcza, który wyraził
zgodę.
Radny Waldemar Mitura zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Jarmundowicza, który
wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Hubert Piecha zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Marka
Profaski, który wyraził zgodę.
Radny Adam Kapias zgłosił kandydaturę radnego Henryka Dyrbusia, który wyraził zgodę.
Radny Antoni Bluszcz wycofa swoją kandydaturę.
Wobec powyższego w skład Zespołu weszli: Adam Kapias. Andrzej Jarmundowicz, Marek
Profaska, Henryk Dyrbuś, Alina Kuśka, Paweł Piotrowicz.
Uchwała Nr X/101/07 w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru
ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku została
przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach „za”.
8) 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 X/102/07 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2007 została podjęta jednogłośnie – głosowało
19 radnych.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Ad. 9, 10
Radny Marek Paluch
- podziękował Dyrektorowi ZGK i M L. Pióreckiemu za podjęcie działań w celu
zabezpieczenia terenu w Parku w Czerwionce obok tzw. beczki,
- podziękował Pani Zofii Nowakowskiej z Wydziału Gospodarki Komunalnej za
bardzo dobrą współpracę.
Radny Ryszard Jonderko- zgłosił wnioski dot.:
- przedstawić informację na temat dojazdu do boiska sportowego w Przegędzy
(ustalenie właścicieli gruntów na którym znajduje się droga dojazdowa
do boiska oraz dokonanie uporządkowań prawnych w zakresie korzystania
z tej drogi, łącznie z możliwością jej remontu),

-

urealnić kursy autobusów na terenie całej gminy, informację o możliwości
zgłaszania uwag dot. kursów autobusów do Urzędu, sołtysów lub
przewodniczących zarządów dzielnic; opublikować w GL „Kurier”,
ustalić formy prawne obchodzenia się ze środkami chemicznymi m.in. do
oprysków upraw przez rolników – informację w tej sprawie opublikować w GL
„Kurier”,

Radny Henryk Dyrbuś
- zwrócić się do administratora drogi Rybnik – Katowice o wyczyszczenie rowu
przydrożnego przy ul. Mikołowskiej od posesji nr 38 do przepustu pod tą drogą,
- wykonać remont dróg po których prowadzi trasa procesji Bożego Ciała na
terenie sołectwa Przegędza,
- okratować wlot i wylot przepustu pod ul. Szkolną w Przegędzy,
- w zakresie dot. urealnienia kursów autobusów proponował aby mieszkańcy
swoje uwagi w tym zakresie zgłaszali do sołtysów, przewodniczących zarządów
dzielnic.
Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że należy wziąć pod uwagę również możliwości
Gminy gdyż wiąże się to z kosztami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek aby kierować uwagi co do kursów
autobusów, informację o możliwości zgłaszania takich uwag opublikować w GL „Kurier”.
Wniosek został przyjęty przy 14 głosach „za”, 5 „wstrzymujących”.
Wiceprzewodniczący Rady Hubert Piecha- zgłosił wniosek aby w Gminie przeprowadzić
akcję mającą na celu poprawę środowiska pod hasłem „nie truj siebie
i innych” (opracować plakat, organizacja konkursów itp.).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Oświaty i Komisja Ochrony Środowiska
wspólnie powinny zorganizować konkurs o takiej tematyce.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Profaska
- poparł wniosek Wiceprzewodniczącego Huberta Piechy, zwrócił uwagę na małą
świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska, trafiać należy
szczególnie do młodego pokolenia,
- wykonać remont studzienki kanalizacyjnej na zbiegu ulic Malczyka i Borowej
w Dębieńsku, w miejscu której tworzy się zapadlisko.
Radna Stefania Szyp poinformowała, że ze względu na bardzo zły stan ulicy Waryńskiego
w Czuchowie, zgłosiła konieczność jej naprawy do ZGK i M co zostało wykonane.
W związku z tym podziękowała pracownikom ZGK i M za szybką interwencję.
Radny Antoni Bluszcz – stwierdził, że po 6 miesiącach udziału w pracach Rady nasuwają się
wnioski dotyczące:
- konieczności dokonania zmian niektórych postanowień Statutu Gminy i Miasta
oraz statutów sołectw i dzielnic, które należałoby wprowadzić przed wyborami,
- konieczność opracowania regulaminu pracy Rady,
- konieczność opracowania regulaminu wypłaty diet – zgłosił chęć przygotowania
takiego dokumentu,
- potrzeby zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 18 a ust. 1 i 4
ustawy o samorządzie gminnym,
- jeżeli chodzi o ujednolicenie szaty graficznej projektów uchwał to tylko
i wyłącznie Przewodniczący Rady dopuszcza uchwały do sesji i ma na to wpływ,
Następnie zgłosił wniosek aby Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
o opracowanie regulacji prawnych dot. sposobu
prowadzenia oprysków środkami chemicznymi przez rolników na terenie Gminy.

Złożył pracownikom ZGK i M na ręce Dyrektora najlepsze życzenia z okazji Święta
Pracownika Komunalnego.
Pani Jolanta Szejka Sołtys Sołectwa Bełk poruszyła sprawę potrzeby powiększenia
oddziałów przedszkola oraz budowy nowego przedszkola w Bełku.
Z-ca Burmistrza G i M Andrzej Raudner poinformował, że decyzja o utworzeni trzeciego
oddziału zapadła, niestety nie może to powstać od 1 września br. ale powstanie od 1 stycznia
2008 r. O budowie nowego przedszkola w Bełku również myślą, gdyż na remont budynku
w którym obecnie mieści się przedszkole Gmina nie może wydatkować środków gdyż nie jest
on własnością Gminy. Kwestia będzie przedstawiona przy projekcie budżetu na rok przyszły.
Radny Bernard Strzoda zgłosił sugestię do Burmistrza i Wydziału Edukacji aby rozważyć
możliwość otworzenia oddziału przedszkolnego w Palowicach, gdyż jest taka potrzeba a na
dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko oddział „0”. Odciążyłoby to w pewien sposób Przedszkole
w Bełku, gdzie uczęszcza część dzieci z Palowic.
Radny Andrzej Jarmundowicz poinformował, aby radni do 27 maja br. zgłosili uwagi co do
proponowanych terminów posiedzeń komisji i sesji w Biurze Rady.
Radny Waldemar Mitura - zgłosił potrzebę zwiększenia liczby pracowników Działu Zieleni
ZGK i M, szczególnie w okresie wiosenno – letnim.
Pan Bogdan Malik Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dębieńsko zgłosił pytanie dot.
sprzedaży kamienia z hałd, jak to się ma do planów rekultywacji tych terenów.
Burmistrz Gminy i Miasta odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie robią żadnych ruchów
z uwagi na to , iż nie wiadomo jaki będzie efekt związany ze sprzedażą.
Ad. 11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. Alina Kuśka

Przewodniczący Rady Miejskiej
lek. med. Leszek Salamon

