
  
Protokół Nr XI/07

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

w dniu 29 czerwca 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 Antoni Bluszcz i radny Marek Paluch.

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  Komisji  Oświaty  i  Kultury  prosił  
o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  podjęcia  działań 
zmierzających  do  przejęcia  obiektów  po  byłej  dyrekcji  KWK  „Dębieńsko”  i  budynku 
przylegającego, w którym mieści się Izba Tradycji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie  14  głosami „za”.

Przewodniczący  Rady w  związku  z  wnioskiem Burmistrza  Gminy  i  Miasta  prosił  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu  
„e-Administracja  w  powiecie  rybnickim”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Subregionu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2007 – 2013 oraz 
poszerzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2007 r.,
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosach „za”.

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 25.05.2007 r. 
4. Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  

i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 



1/ zmieniająca   Uchwałę  Nr  II/21/06  Rady  Miejskiej   w  Czerwionce-Leszczynach  
z  dnia  5  grudnia  2006  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  
z Gminą Knurów dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielonej na dzieci mieszkańców 
Gminy  i  Miasta   uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola  „Wesołe  Nutki”w 
Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4,

2/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości     gruntowych niezabudowanych,
3/ zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,
4/ wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawierania umów najmu lokali użytkowych,  

z podmiotami medycznymi  utworzonymi przez pracowników zatrudnionych w byłym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach,

5/ zmiany  w  uchwale  budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  
na rok 2007,

6/ podjęcia  działań  zmierzających  do  przejęcia  obiektów  po  byłej  dyrekcji  KWK 
„Dębieńsko” i budynku przylegającego w którym mieści się Izba Tradycji,

7/ przystąpienia do projektu „e-Administracja w powiecie rybnickim” w ramach Programu 
Rozwoju Operacyjnego Wojewódzkiego Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

10. Odpowiedzi na  zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu  z sesji w dniu 25 maja 2007 r. 
Uwag do treści protokołów nie zgłoszono.  

Protokół   z  sesji  25  maja   2007  r.  został  przyjęty  przy  14  głosach  „za”,  
2 „wstrzymujących”.

Ad. 4
Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  z  realizacji  uchwał  Rady  Miejskiej  
i działalności  przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski (zał.).
Burmistrz G i M szerzej omówił sprawę do. sprzedaży łupka pod  budowę autostrady.
Pod koniec  marca  Gmina zaczęła  uczestniczyć  w próbach sprzedaży kamienia,  który jest 
pochodną produkcji firmy ZOWER, wszystkie kwestie prawne zgodne były z zamówieniami 
publicznymi,  wybrano  formułę  negocjacji  z  zachowaniem  konkurencji.  Do  negocjacji 
przystąpiła  tylko  firma  budująca  autostradę.  Dzisiaj  tak  faktycznie  nastąpiła  finalizacja 
umowy, warunkiem była ilość kamienia, w ofercie było to od 3 do 5 mln. ton. Gmina musi 
mieć wgląd w to ile materiału będzie sprzedane, z tego powodu powstaną 2 punkty kontrolne 
do załadunku tj. kontrola ilości materiału pobieranego z hałd płaskich. Wyjaśnił, że chodzi  
o sprzedaż kamienia który znajduje się na tzw. zwałach płaskich, nie jest to sprzedaż stożków, 
które  są  trwale  wpisane  w  krajobraz.  Następnie  poinformował  o  rozmowach  ze  Spółką 
„Carbonia” w sprawie reaktywacji  kopalni Dębieńsko 1, na dzisiaj rozmowy się toczą ale 
decyzje w zasadzie zależą od tych którzy wydają koncesje. Prowadzono również rozmowy 
z Kompanią Węglową  w sprawie przejęcia budynku pokopalnianego dyrekcji oraz budynku 
przylegającego w którym znajduje się Izba Tradycji – na przejęcie bezkosztowe nie ma szans, 
raczej będzie to forma przetargu. Jeżeli chodzi o temat dot. komunikacji to w trybie pilnym 
powinna  nastąpić prywatyzacja MZK Jastrzębie lub rozpisanie konkursu na te linie które 
obsługiwane są przez Jastrzębie.  Nie można dalej zgadzać się  z procedurą przyjętą przez 
Zarząd MZK – gdzie powstały linie które kiedyś były rentowne np. L 3 Jastrzębie, Mszana, 
Wodzisław,  Radlin,  Rybnik,  teraz  przynoszą  straty  i  te  straty  pokrywa  Związek  a  nie 
dopłacają  do tego  gminy,  które  te  linie  obsługują.    W ramach Subregionu Zachodniego 



należałoby  podjąć  próby  zorganizowania  komunikacji miejskiej           z udziałem Rybnika, 
w tym temacie prowadzone są rozmowy. Wystąpienie  ze Związku możliwe jest z końcem 
roku kalendarzowego, można by to zrobić np.    w 2008 r. ale tylko w momencie kiedy będzie 
inna alternatywa. Komunikacja ma być tańsza ale i sprawniejsza. Płacimy również za dużo 
jeżeli chodzi o PKS, będą negocjowane ceny  i zmieniana umowa.
Radny Ryszard Jonderko pytał jaką ilość łupka planuje się sprzedać  i jaka będzie cena.
Burmistrz G i M poinformował, że cena netto to 1,20 zł. za tonę, ma to być co najmniej  
3 mln. ton.  
Radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił uwagę na sprawę zgłaszaną przez mieszkańców  dot. 
ogłoszeń konkursów na  stanowiska  młodszego  referenta  w Biurze  Świadczeń  i  Wydziale 
Lokalowym  w  których  sprecyzowano,  że  muszą  to  być  osoby  z  wykształceniem 
informatycznym lub ekonomicznym – czym to jest spowodowane. Absolwenci politologii  
i socjologii również z powodzeniem na te stanowiska mogliby startować.
Burmistrz G i M stwierdził, że będą takie nabory w których osoby z takim wykształceniem 
będą mogły startować.
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał czy wyłoniono już wykonawcę sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum Nr 2.
Burmistrza  G  i  M  poinformował,  że  wydał  Zarządzenie  dot.  uruchomienia  procedury 
przetargowej, która nie została jeszcze zakończona.
Radna Stefania Szyp  przedstawiła informację na temat działalności Koksowni „Dębieńsko”. 
13 czerwca br. odbyło się spotkanie dot. prowadzonej modernizacji  Koksowni mającej na 
celu ograniczenie oddziaływania na środowisko. Dyrektor Koksowni  przekazał informacje  
o realizowaniu szeregu zadań,  które wykonano oraz o planach na przyszłość.  Wykonano: 
wybudowano nowy zbiornik gazu, przygotowano dokumentację do budowy nowej sortowni 
koksu, zakupiono nową dmuchawę gazu dla kotłowni, zabudowano dwie elektroniczne wagi 
kolejowe,  zrealizowano  modernizację  węglowni  oraz  budowę  nowych  metalizowanych 
zbiorników  magazynowania  węgla.  W  przyszłym  roku  planuje  się  dalszą  modernizację. 
Wszystkie  wykonane  i  planowane  inwestycje  mają  na  celu  wyeliminowanie  uciążliwości 
Zakładu dla otoczenia.
Radny Albin Szweda pytał  czy jest gotowa dokumentacja budowy autostrady obejmująca 
sołectwo Szczejkowice. Czy są w niej przewidziane drogi równoległe tzn. miejsca przejazdu 
na drugą stronę dot. to Nowej Wsi i  przejazdu na wysokości ul Leśnej. Prosiłby aby takie 
informacje przedstawić na posiedzeniu Rady Sołeckiej.
Burmistrz  G i  M poinformował   odcinek  Bełk  –  Świerklany  jest  odcinkiem gdzie  nie 
zakończono  jeszcze  spraw  dot.  wykupu  gruntu  dot.  to  Rownia.  Można  zorganizować 
spotkanie z projektantami lub przedstawicielami Generalnej Dyrekcji ale na dzień dzisiejszy 
czekają na rozstrzygnięcie przetargu.  
Wiceprzewodniczący Marek Profaska prosił o informacje na temat planowanych ciągów 
komunikacyjnych wywozu kamienia.
Pan Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że będzie się to odbywało najkrótszą 
możliwą  trasą  tj.  ul.  Furgoła  i  ul.  Asnyka,  przy  ograniczeniu  prędkości  i  poprawie 
nawierzchni.
Radny  Alojzy  Waniek pytał  czy  sprawozdanie  radnej  Szyp  na  temat  Koksowni,  było 
sprawozdaniem Burmistrza.
Przewodniczący  Rady poinformował,  że  wyraził  zgodę  na  przedstawienie  takiego 
sprawozdania.
Burmistrz G i M wyjaśnił, że jest notatka ze spotkania w sprawie Koksowni, było to jedno 
ze  spotkań  roboczych,  przede  wszystkim  dot.  rozstrzygnięcia  wątpliwości  jaka  jest  rola 
Urzędu w monitorowaniu tego co dzieje się na Koksowni. Na pewne rzeczy Gmina nie ma 
wpływu, jest to zależne od Województwa. 
Radna Stefania Szyp wyjaśniła,  że mieszkańcy Czuchowa którzy brali  udział      w tym 
spotkaniu  a  dla  których  jest  to  sprawa  bardzo  ważna  prosili  aby na  sesji  przedstawić  to 
radnym.



Przewodniczący  Rady poprosił  aby  na  spotkania  organizowane  przez  Gminę 
w sprawie Koksowni był zapraszany również Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.

Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:

1)  Komisja  Promocji  i  Rozwoju  –  wz.  Przewodniczącego  radny  Adam  Kapias 
poinformował,  że  Komisja  odbyła  posiedzenie  w  dniu  19  czerwca  2007  r.  Omówiono 
materiały na sesję Rady, w zakresie projektu uchwały w sprawie dzierżawy lokali podmiotom 
medycznym  wnioskowano  aby  umowy  zawierać  na  okres  10  lat.   Ponadto  podnoszono 
kwestie  dot.  celowości  organizacji  konkursu  na  hasło  reklamujące  naszą  Gminę  oraz 
konkursu  fotograficznego  dot.  Gminy.  Omówiono  działalność  MZK,  plany  dot.  zmiany 
przewoźników  obsługujących  naszą  Gminę,  kompleksowe  rozwiązanie  komunikacji  na 
terenie Subregionu, urealnienie komunikacji kolejowej na trasie Rybnik – Katowice.

2) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący radny Adam Kapias poinformował, iż Komisja 
odbyła  posiedzenie  w dniu 26 czerwca br.  Omówiono materiały  na sesję,  do których  nie 
zgłoszono  uwag.  Dyskutowano  sprawę  dot.  rozliczeń  dotacji  dla  klubów  i  stowarzyszeń 
sportowych  w  latach  2002  –  2006.  Komisja  podjęła  wniosek  o  odstąpieniu  od  kontroli 
wszystkich klubów i skontrolowaniu jedynie KS 23 Górnik Czerwionka za okres 2 lat.  

3)  Komisją  Działalności  Gospodarczej –  Przewodniczący  radny  Bogdan  Knopik 
poinformował, że posiedzenie  odbyło się w dniu 20 czerwca br. Omówiono materiały na 
sesję  Rady,  do  których  nie  zgłoszono  uwag.  Zapoznano  się  ze  wstępną  koncepcją 
zagospodarowania  terenu  targowiska  w  Czerwionce.   Planuje  się  rozprowadzić  wśród 
handlujących ankietę, która pozwoli określić ilu handlowców jest zainteresowanych handlem 
na terenie zadaszonym, po wynikach ankiety koncepcja może ulec zmianie.

4)  Komisja  ds.  Rodziny,  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  –  Przewodniczący  radny 
Krzysztof Rak poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27 czerwca br. Zapoznano 
się z informacją na temat działalności Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie 
oraz  problemów dot.  pozyskania  środków własnych.  Komisja  po  inicjatywie  radnej  Szyp 
apeluje o przekazanie środków na konto Stowarzyszenia. Zgłoszono pytanie dot. zatrudnienia 
przez Gminę osób niepełnosprawnych – czy zatrudnia się takie osoby, czy płacone są składki 
na PEFRON.

5) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,  
że posiedzenie Komisji odbyło się 25 czerwca br., było to posiedzenie wyjazdowe w Izbie 
Tradycji  przy  kop.  „Dębieńsko”  z  udziałem  Komisji  Oświaty  Powiatu  Rybnickiego. 
Omówiono materiały na sesję. Zapoznano się z działalnością Izby Tradycji, w tym zakresie 
podjęto uchwałę,  która została  wprowadzona do porządku dzisiejszej  sesji.  Zapoznano się 
również  z  działalnością  Zespołu  Szkół  Specjalnych,  potrzebami  placówki  w  zakresie 
rozbudowy bazy lokalowej – potrzeba budowy sali gimnastycznej.

6) Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – Przewodniczący radny Waldemar Mitura 
poinformował,  że posiedzenie Komisji  odbyło się 22 czerwca br. Omówiono materiały na 
sesję Rady Miejskiej, zapoznano się z informacją nt. realizacji  budowy sali gimnastycznej 
przy  Gimnazjum Nr  2  –  trwa  procedura  przetargowa,  planuje  się  rozpocząć  inwestycję  
w lipcu 2007.  Prezes  Koła  PTTK „Ramża”  Rudolf  Cop przedstawił  informację  na  temat 
działalności Koła, które obchodzi 40 lecie działalności. 
Radny  Waldemar  Mitura zgłosił  pytanie  czy  rozmawiano  z  dyrektorami  szkół 
w sprawie   dojazdów młodzieży na zawody szkolne na terenie Gminy oraz pytanie  dot. 
uruchomienia klasy sportowej na terenie Zespołu Szkół.
Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że będą dokonane stosowne zmiany w budżecie 
umożliwiające  sfinansowanie  dojazdów  na  zawody  sportowe.  W  Zespole  Szkół 



najprawdopodobniej na bazie jednej klasy, tak jak w roku ubiegłym powstanie klasa o profilu 
sportowym.
Radny Arkadiusz Adamczyk w związku z tym, iż w zmianach w budżecie jest zmiana dot. 
utworzenia nowego stanowiska pracy  w MOS i R, pytał czy Komisja analizowała ten temat, 
jakie wnioski przyjęła, jakie obowiązki miałby mieć ten pracownik.
Radny  Waldemar  Mitura wyjaśnił,  że  temat  był  analizowany  natomiast  teraz  otrzymał 
zakres obowiązków który również przekaże radnemu.

7)  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Budownictwa – Przewodniczący radny Alojzy 
Waniek poinformował, że posiedzenie Komisji  odbyło się 25 czerwca br. Na posiedzeniu 
zajęto  się  poszukiwaniem  rozwiązań  problemu  dot.  ubytków  wody  w  budynkach 
wielorodzinnych,  wysłuchano  propozycji  rozwiązań  tego  problemu  zgłaszanych  przez 
mieszkańców, przedstawicieli PW i K, ZGK i M. Temat będzie kontynuowany. Omówiono 
również temat dot. transportu zbiorowego. 
  
8)  Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
Przewodniczący radny Henryk Dyrbuś poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 
26  czerwca  br.  Komisja  zapoznała  się  z  projektami  uchwał   na  dzisiejszą  sesję  Rady 
Miejskiej.  W sprawach bieżących zgłoszono następujące tematy:
- pismo radnego Marka Palucha dot. zakłócania ciszy i porządku w okolicach  sklepu  
  „Barbórka” w Stanowicach.

Członkowie Komisji zgłaszali podobne przypadki również w okolicach   innych  lokali 
działających na terenie gminy, w związku z tym podjęto wniosek, iż  opracowana zostanie 
i  dostarczona  ulotka  informująca  o  obowiązkach   spoczywających  na  właścicielach 
sklepów i lokali sprzedających alkohol.

- pismo mieszkanki ul. Dworcowej w Leszczynach dot. plagi szczurów.
Komisja skierowała do ZGK i M wniosek o przeprowadzenie odszczurzania, wymianę 
uszkodzonych kubłów, remont śmietnika i częstszy wywóz śmieci.

-  pismo mieszkanki Leszczyn dot. przyznania mieszkania komunalnego.
Komisja  podjęła  wniosek  aby  sprawę  przekazać  do  Wydziału  Lokalowego  celem 
rozpatrzenia,  w przypadku potwierdzenia iż w rodzinie występują problemy patologiczne 
wniosek należy potraktować w trybie przyśpieszonym.

-  zapoznano się z pismem radnego Waldemara Mitury w związku z artykułem  
   zamieszczonym w IRG dot. jego osoby.   Komisja podjęła następujące wnioski:

Wszelkie płatne ogłoszenia gminne zamieszczać w Gazecie Lokalnej  Kurier”,
     W najbliższym numerze „Kuriera” opublikować informację na temat  obecności  radnych  
      na posiedzenia Komisji i sesji.  
- zapoznano się z wykazem lokalizacji czynnych hydrantów na terenie gminy.

9) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
Przewodniczący radny Ryszard Jonderko poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło 
się 21 czerwca br. Omówiono projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Komisja zajęła się następującymi tematami: 
informacją nt. prowadzonych działań związanych z treścią notatki służbowej z dnia 7 maja br. 
w sprawie uporządkowania  terenów należących  do PKP na terenie  gminy,  informacją  nt. 
działań podjętych w celu likwidacji dzikich wysypisk na terenie Gminy.
Podjęto następujące wnioski:
- opublikować w Kurierze informację o obowiązku koszenia łąk,
- wyegzekwować całkowitą likwidację „barszczu sosnowskiego” rosnącego na terenie gminy,
- zinwentaryzować rząd wielkości biomasy możliwej do zagospodarowania na terenie gminy.



Omówiono  temat  dot.  remiz  śródpolnych,  zadrzewień  w  obszarach  zwartej  zabudowy- 
prawna ich ochrona. Podjęto wniosek: o zinwentaryzowaniu remiz śródpolnych, zadrzewień 
i enklaw przyrodniczo cenne.
Wiceprzewodniczący Marek Profaska odniósł się do wniosku dot. inwentaryzacji biomasy 
– proponuje działania odwrócić, najpierw analiza możliwość wykorzystania tego a dopiero 
potem inwentaryzacja.
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że chodzi o podjęcie działań w tym temacie a zacząć 
trzeba od tego czy rolnicy będą zainteresowani dostarczaniem biomasy, mogą to być działania 
równoległe.
Przewodniczący Rady stwierdził, że należy rozeznać rynek w tym zakresie.
Pan  Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza  G  i  M wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  remizy 
śródpolne  i  enklawy przyrodniczo  cenne  to  doprowadzenie  zgodności  tychże  użytków ze 
stanem wynikającym z faktycznego sposobu użytkowania tych gruntów dokonują inne organy 
prowadzące  ewidencję  gruntów  tj.  Starostwo,  jest  stosowne  Rozporządzenie  Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – temat jest dla nas nie do 
rozwiązania, gdyż nie możemy dokonać w tym zakresie żadnych poczynań. Przeprowadzenie 
inwentaryzacji  rzędu  wielkości  biomasy  do  zagospodarowania,  jest  dla  Urzędu  w  chwili 
obecnej nie do podjęcia gdyż Gmina nie posiada żadnych środków na ten cel, ani żadnych 
służb, które mogłyby temat podjąć. Zwrócił uwagę na temat, który Gmina już podjęła a na 
który żaden z radnych nie zwrócił uwagi a tyle  energii ulatnia się w powietrze i nie zostaje na 
dzień dzisiejszy zagospodarowana. Chodzi o spalanie gazu koksowniczego, który jest również 
paliwem ekologicznym, podjęto temat aby móc ten środek opałowy spalać.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że temat biomasy jest bardzo ważnym tematem, jest to 
alternatywne  paliwo  do  kopalnianych  źródeł,  wart  zainteresowania.  Słuchając  wniosku 
Komisji Ochrony Środowiska odniósł wrażenie, że w naszej Gminie brakuje biomasy i trzeba 
ją  zinwentaryzować  i  podzielić  wśród  mieszkańców  koncesje.  Sytuacja  jest  całkowicie 
odwrotna, jest nadmiar biomasy, nie tylko na łąkach ale i w lasach, na polach itp. Problem 
polega na tym, że trzeba tworzyć ciągi technologiczne które pozwolą spalać i wykorzystać 
biomasę a mieszkańców na to nie stać. W okolicy zna jedynie jeden przypadek zabudowy 
instalacji  pozwalającej na opalanie słomą. Wniosek trzeba sprostować,  że należy mieć to  
na  uwadze  ale  inwentaryzacja  na  łąkach  i  polach na  dzień  dzisiejszy  nikomu nie  będzie 
służyć.
Radny Alojzy Waniek uważa, że wyjaśnienia Burmistrza Raudnera to była informacja –  
w kwestii załatwiania tych spraw jest wykonawstwo po stronie organu wykonawczego.
Pan A. Raudner Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że wykonawstwo jest po stronie Starostwa. 
Radny Alojzy Waniek  stwierdził, że to nie interesuje Komisji która skierowała sprawę do 
organu wykonawczego , który ma poinformować co dalej.
Radny Ryszard Jonderko  wyjaśnił,  że w przypadku remiz chodzi  o to,  że mieszkańcy 
Gminy prowadzą niszczycielską działalność tych terenów, robiąc masową wycinkę i to nie 
Starostwo ale Gmina powinna się tym interesować.
Burmistrz  Gminy  i  Miasta stwierdził,  że  problem został  zgłoszony,  przyjęty,  na  dzień 
dzisiejszy nie ma na to środków. Obowiązkiem każdego obywatela, który widzi że coś jest 
robione niezgodnie  z  prawem,  jest  to  zgłosić.  Gmina w ramach  posiadanych  możliwości 
prawnych, poprzez Straż Miejską, będzie te kwestie rozstrzygać.
Pan Krystian Brząkalik – Delegat do Śląskiej Izby Rolniczej – słuchając dyskusji  dot. 
biomasy odniósł  wrażenie,  że ktoś zgłosił  problem a jego rozwiązanie napotyka  na mur.  
Nie chodzi o zagospodarowanie biomasy, której jest dużo i nie chodzi też o wykonywanie 
eksperckich analiz. Gmina posiada ok. 5 tys. hektarów gruntów rolnych plus lasy, przydroża, 
remizy i inne tereny, to jest około 1 tys. hektarów do zagospodarowania. 3-4 ton z hektara 
daje 3-4 tony biomasy tj. ok. 1,5 – 2 tys. ton węgla. Mówimy o zagospodarowaniu w kierunku 
energetycznym,  a  któż  powiedział  że  biomasa  musi  być  zagospodarowana   w  kierunku 
energetycznym, jest cały szereg innych zagospodarowań. Tu chodzi o wytyczenie kierunków 



w jakich ten temat będziemy rozwiązywać. Nie chodzi tu tylko o kwestie zagospodarowania 
samej biomasy, ale również o porządkowanie krajobrazu. 
Wiceprzewodniczący  Marek  Profaska –  po  co  inwentaryzować   coś,  jeżeli  nie  mamy 
pojęcia w jakim zakresie mamy to zagospodarować. Zwrócił uwagę, że większość tych pól to 
są tereny prywatne, trudno porządkować coś co jest prywatną własnością a nie jest własnością 
Gminy.
Pan Krystian Brząkalik – zwrócił  uwagę,  że nie tak dawno konsumentem biomasy były 
przeżuwacze, głównie bydło i nie trzeba było się zastanawiać nad tym co z tą biomasą zrobić, 
problem był rozwiązany. Należy wymyślić  nową krowę, która tą biomasę skonsumuje bo 
tamta krowa już nie wróci.
Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że nasuwa się wniosek, że Gmina to jest krowa dojna.
Widzi  w  wystąpieniu  inż.  Brząkalika  troskę  i  prosi  aby  ją  wzmocnić  w  działaniu  Izb 
Rolniczych, niech one pomogą gminą, taka jest między innymi ich rola. Zwrócił uwagę, że od 
dłuższego czasu nie ma w Gminie  ugorów.  Porządek z  tym zrobiły przepisy zewnętrzne, 
związane z Unią Europejską, następuje tzw. głód ziemi. Jeżeli postęp w myśleniu będzie taki 
jak dzisiaj to być może za kilka lat problemu biomasy nie będzie. Na dzisiaj to wszystko co 
jest prawnie dozwolone będzie robione ale nic co by nie mieściło się w zapisach a pochodną 
tego są finanse, Gmina robić nie będzie. Pojawił się problem, który myśli że poprzez pracę 
Komisji, Izby Rolniczych zostanie rozstrzygnięty.
Wiceprzewodniczący  Marek  Profaska przypomniał,  że  obowiązkiem  właściciela  jest 
wykaszanie pól i łąk.

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. 
Podjęto  wniosek  o  opracowanie  wykazu  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek 
organizacyjnych  nie posiadających osobowości  prawnej,  którym w zakresie  podatków lub 
opłat  udzielono  ulg,  odroczeń,  umorzeń  lub  rozłożono  spłatę  na  raty  w  kwocie 
przewyższającej  500  zł.,  wraz  ze  wskazaniem  wysokości  umorzonych  kwot  i  przyczyn 
umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
Przedstawiono propozycję terminów posiedzeń sesji i Komisji branżowych Rady.

11) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący radny 
Bernard  Strzoda poinformował,  że  posiedzenie  Klubu  odbyło  się  28  czerwca  br.  
Omówiono materiały na sesję Rady, w zakresie projektu uchwały w sprawie dzierżawy lokali 
podmiotom  medycznym  wnioskowano  aby  umowy  zawierać  na  okres  8  lat.  
Omówiono również tematy dot. ośrodka zdrowia w Stanowicach i przedszkola w Czuchowie. 

12)  Klub  Radny  Wspólnota  Samorządowa  –  Przewodniczący  Adam  Kapias 
poinformował, że Klub Radnych w dniu 28 czerwca br. na posiedzeniu omawiał następujące 
tematy:
- materiały na sesję Rady – Klub Radnych proponuje aby okres dzierżawy ustalono na 10 lat,
- Klub Radnych poparł działania Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie,
- zajęto się również sprawą artykułu pt. „Waldemar Wspaniały” opublikowanym w gazecie  
   IRG – gazeta ta nie od dziś często szkaluje różne osoby związane z Klubem ale i nie tylko, 
   w związku z tym zgodnie z ustawa prawo prasowe będą dokonywane  stosowne działania  
   aby ta sprawa była wyjaśniona i aby pisano prawdę.   

Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) pismo  Komisji  Oświaty  i  Kultury  w  sprawie  wprowadzenia  do  porządku  obrad 

projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia obiektów po 
byłej dyrekcji KWK „Dębieńsko” i budynku przylegającego,



2) pismo Burmistrza Gminy i Miasta dot. wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały 
oraz poszerzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie, 

3) pismo  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Wydziału  Nadzoru  Prawnego  
i Właścicielskiego dot. Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego,

4) pismo mieszkańców ul. Dworcowej 5 w Leszczynach dot. remontu dachu,
5) pismo  Dyrektora  Biblioteki  Śląskiej  dot.  działalności  Biblioteki  Publicznej  

w Czerwionce-Leszczynach,
6) pismo  radnego  Waldemara  Mitury  dot.  artykułu  pt.  „Waldemar  Wspaniały” 

zamieszczonego w gazecie IRG.

Wiceprzewodniczący  Marek  Profaska stwierdził,  iż  chciałby  aby sprostowanie  do  tego 
artykułu było, bo jeżeli mówi się o sprostowaniu a nie ma tego sprostowania to nie ma to 
sensu.
Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że pismo ukazało się po artykule i  teraz zainteresowany 
czeka na kolejne wydanie gazety.
Wiceprzewodniczący Marek  Profaska zwrócił  uwagę,  że  sprostowanie  pisze 
zainteresowany  a nie wydawca gazety.
Radny Waldemar Mitura wyjaśnił,  napisał pismo do Redakcji i jako radny powiadomił  
o  tym  Przewodniczącego,  ale  problem  jest  szerszy.  Jako  osoby  publiczne  są  poddawani 
krytyce ale niech to będzie krytyka obiektywna, konstruktywna a nie stek kłamstw. Zostały 
naruszone jego dobra osobiste, jak również rodziny. Łatwo jest zniszczyć kogoś, budować 
wizerunek jest  ciężko, bo na to pracuje się latami. Jako szef dzielnicy przez 2 lata zrobił 
kawał dobrej roboty czego odzwierciedleniem były wyniki wyborów i nie może pozwolić aby 
ktoś podszywając się pod jakiegoś „don Pedra”, który zresztą był negatywną postacią z bajki 
pisał  takie  artykuły.   Dzisiaj  jest  Mitura  na  tapecie,  za  miesiąc  może być ktoś  inny,  nie 
możemy na to pozwolić. Boli to, że najwięcej gazet było w poczekalni w Urzędzie, na tym to 
polegało aby tam to pokazać. Na szczęście są też ludzie którzy przychodzą i dodają otuchy. 
Łatwo kogoś zniszczyć, ten kto to pisał niech się nad tym zastanowi.
Wiceprzewodniczący Marek Profaska stwierdził, że intencją jego wypowiedzi było to aby 
pokazać jak faktycznie jest i to znalazłoby się w sprostowaniu.

Ad. 7

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  Pani  Ewa  Kluczniok  –  naczelnik  Wydział  Edukacji  przedstawiła  projekt  uchwały 
zmieniający  Uchwałę  Nr  II/21/06  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  
5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów 
dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola  „Wesołe  Nutki”  
w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XI/103/07 zmieniająca Uchwałę Nr II/21/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach  z  dnia  5  grudnia  2006  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 
porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego 
Przedszkola  „Wesołe  Nutki”  w  Knurowie  przy  ul.  Sztygarskiej  4,   została  podjęta 
jednogłośnie przy 18 głosach „za”.

2)  Pani  Ilona  Cyroń  –  naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Rolnictwa  przedstawiła  projekt 
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  gruntowych 
niezabudowanych,



Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XI/104/07  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za”.

3) Pan Krzysztof Kulesa – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  zmiany  Statutu  Międzygminnego  Związku  Komunikacyjnego  
w Jastrzębiu Zdroju. 

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  XI/105/07  w  sprawie  zmiany  Statutu  Międzygminnego  Związku 
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach 
„za”.

4)  Pan  Leonard  Piórecki  -  Dyrektor  ZGK  i  M przedstawił  projekt  uchwały  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  bezprzetargowy  tryb  zawierania  umów  najmu  lokali 
użytkowych,  z  podmiotami  medycznymi  utworzonymi  przez pracowników zatrudnionych  
w byłym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach.

Radny Bernard Strzoda zgłosił wniosek Klubu Radnych aby zmniejszyć okres zawieranych 
umów na 8 lat z proponowanych 10.
Radny Krzysztof Rak prosił o informację jaki skutek prawny ma zawarcie umowy na 10 lat, 
a jaki na 8 lat.
Radca Prawny Zbigniew Pławecki poinformował, że zawarcie umowy na 10 lat ma taki sam 
skutek prawny jak zawarcie umowy na 8 lat.
Radny Bernard Strzoda wobec powyższych wyjaśnień wycofał zgłoszony wniosek. 

Uchwała Nr XI/106/07 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawierania 
umów  najmu  lokali  użytkowych,  z  podmiotami  medycznymi  utworzonymi  przez 
pracowników  zatrudnionych  w  byłym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Czerwionce-
Leszczynach została przyjęta jednogłośnie przy 18 głosach „za”.

5) Pani Teresa Czajka- skarbnik G i M przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  
w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007.

Radny  Arkadiusz  Adamczyk zwrócił  uwagę  aby  w  związku  z  powołaniem  nowego 
stanowiska  w  MOS  i  R,  w  ramach  obowiązków  osoby  przyjętej  na  to  stanowisko  było 
również pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  XI/107/07  w  sprawie  zmiany  w  uchwale  budżetowej  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2007  została  podjęta  przy  15  głosach  „za”,  
3 „wstrzymujących”.

6)  Pan Robert  Kowol  -  Przewodniczący Komisji  Oświaty  i  Kultury  przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia obiektów po byłej dyrekcji 
KWK „Dębieńsko” i budynku przylegającego w którym mieści się Izba Tradycji.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XI/108/07 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia obiektów 
po byłej dyrekcji KWK „Dębieńsko” i budynku przylegającego w którym mieści się Izba 
Tradycji została przyjęta przy 13 głosach „za”, 5 „wstrzymujących”.

8)  Pani  Teresa  Czajka-  Skarbnik  G  i  M  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  do  projektu  „e-Administracji  w  powiecie  rybnickim”  w  ramach  Programu 
Rozwoju Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.



Radny Arkadiusz Adamczyk pytał  czy można oszacować finansowo rząd kwot w latach 
2008 – 2011, które Gmina będzie musiała na to zadanie wydatkować ze swojej strony 
Pan Grzegorz Wolnik – Z-ca Burmistrza G i  M dzisiaj trudno jest powiedzieć jaka część 
kwoty przypadnie  na naszą Gminę,  generalnie  jest  to  ok.  1,8  mln Euro na cały projekt.  
Ze studium wykonalności wyjdzie jakie jest zapotrzebowanie w poszczególnych gminach.
Dzięki  temu  unowocześnione   zostaną  bardzo  mocno  stanowiska   pracy  w  Urzędzie  
i  jednostkach,  będzie  pełny elektroniczny obieg dokumentów oraz połączeniem systemem 
elektronicznego przesyłu ze Starostwem, będzie to szczególnie pomocne w sprawach na styku 
Gmina  i Starostwo.

Uchwała  Nr  XI/109/07  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  „e-Administracja  
w  powiecie  rybnickim”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Operacyjnego  Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013” została przyjęta jednogłośnie 18 głosami „za”..

Ad. 8
Informację   o  bieżącej   działalności   Straży   Miejskiej przekazano  radnym  w formie 
pisemnej (zał. do protokołu).

Ad.  9, 10
Wiceprzewodniczący Józef Szczekała zgłosił następujące zapytania:

1) remonty dróg prowadzone są różnymi sposobami – od czego jest to uzależnione,
2) czy ZGK i M przygotowany jest na zbieranie padłych zwierząt z dróg i nie tylko,
3) prosił o wyjaśnienia dot. wywozu śmieci – czy wywóz odpadów segregowanych jest 

prowadzony tylko od osób mających podpisaną umowę.
Pan Leonard Piórecki Dyrektor ZGK i M  poinformował, że Zakład prowadzi remonty 
dróg we własnym zakresie, jak również w celu przyspieszenia prac, podpisali umowę z firmą, 
która robi to nieco inną metodą. Szacuje się jaka metoda na daną ulice jest najkorzystniejsza. 
Ograniczeniem jest wysokość środków tj. 1,5 mln. zł. na 180 km dróg, w tym są również 
środki na prowadzenie „akcji zima”.    
Jeżeli  chodzi  o sprzątanie  padliny to mają  obowiązek zbierać  to przy drogach gminnych, 
zdarza  się,  że  robią  to  i  przy  drogach powiatowych.  Lodówka którą  posiadają  jest  mała, 
dlatego planują zakup większej lodówki na kwotę 2 tys. zł., mają specjalny samochód który 
służy tylko do zwożenia padliny.
W zakresie dot. wywozów odpadów segregowanych poinformował, że worki dostarczane są 
tylko do tych którzy mają podpisane umowy i powinny one zawierać tylko to co jest wypisane 
na  worku,  natomiast  mieszkańcy  nadużywają  tego  sposobu,  jako  sposób  na  pozbycie  się 
śmieci różnego rodzaju. Jeżeli coś jest w worku który od razu jest podejrzany to tego nie 
biorą, biorą tylko od swoich klientów i tylko to co jest wypisane na worku.
Radny  Ryszard  Jonderko zwrócił  uwagę  co  do  zakupu  lodówki,  raczej  należałoby 
zastanowić się nad zakupem małej chłodni. Następnie odczytał pismo Ministerstwa Ochrony 
Środowiska   dot. zobowiązania gmin do zbierania odpadów łowieckich, wskazania miejsca 
składowania tego typu odpadów.
Dyrektor ZGK i M poinformował, że będzie to duża chłodnia.
Radny Ryszard Jonderko pytał  czy  Zakład ma specjalistyczny  sprzęt,  odzież  ochronną, 
przeszkolonych ludzi w zakresie zbierania padłej zwierzyny
Dyrektor ZGK i M poinformował, że są to pojedyncze przypadki, natomiast posiadają osoby 
przeszkolone, zaszczepione, wyposażone w odpowiedni sprzęt.
Wiceprzewodniczący  Rady  Marek  Profaska  -  ponownie  zgłosi  sprawę  dot.  likwidacji 
zapadliska, które powstało na zbiegu ulic Malczyka i Borowej w Dębieńsku.
Radny Alojzy Waniek odniósł  się do sprawy dot.  wywozu odpadów, wyjaśnił  iż  spółka 
Operator zaprzestała działalność w zakresie wywozu odpadów z prywatnych posesji o czym 
osoby do tej pory mające umowy z tą firmą nie zostały poinformowane i część śmieci nie 



zostało usuniętych spod posesji. Należy mieszkańcom pomóc i wskazać im przedsiębiorstwo, 
z którym  mogą zawrzeć umowę. 
Radny Henryk Dyrbuś

1) w  związku  z  brakiem  odpowiedzi  na  interpelację  dot.  remontu  ul.  Kamieńskiej 
wspólnie przez Lasy Państwowe i Gminę, prosi o informację co w tej sprawie do tej 
pory zrobiono,

2) w związku ze złym stanem słupów linii energetycznej w Przegędzy obok Kościoła, 
które  grożą  zawaleniu  na  dom  przedpogrzebowy,  zwrócił  się  o  podjęcie  działań 
mających na celu wymianę starych słupów.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji aby posiedzenia odbywały 
się  w tygodniu  przed  sesją  od  poniedziałku  do  czwartku,  aby nie  rozciągać   posiedzeń  
na 2 tygodnie. Komisję mogą być 2,3 w ciągu dnia, mogą odbywać się również posiedzenia 
łączone, tak aby nie absorbować naczelników.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Profaska proponował aby przed sesją odbyło się jedno 
wspólne spotkanie radnych w celu omówienia materiałów na sesję.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że były zwoływane już przedsesje, jednak te spotkania nie 
miały żadnej mocy decyzyjnej. Natomiast od przewodniczącego komisji zależy jakie tematy 
są przedstawiane na posiedzeniu.
Radny  Alojzy  Waniek zaproponował  aby  temat  terminów  komisji  branżowych 
przeanalizować.
Pan  Grzegorz  Wolnik  –  Z-ca  Burmistrza poinformował  o  potrzebie  zwołania  sesji  
do 15 sierpnia – z uwagi  na nowe wytyczne  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego należy 
przyjąć nowy zaktualizowany WPJ. Jest to wymóg obligatoryjny na który nie mają wpływu.
Przewodniczący Rady zaproponował zwołanie sesji na 10 sierpnia br.
Radny Andrzej Jarmundowicz

1) przedstawił propozycje terminów sesji:  10, 31.08.br.,  28.09.br.,  26.10.br.,  30.11.br., 
21,28.12.br.,

2) propozycje posiedzeń Komisji: 
- poniedziałek – Komisja Sportu i Turystyki i Rekreacji, Komisja Gospodarki 

Komunalnej,
- wtorek – Komisja  Prawa,  Komisja  Ochrony Środowiska,
- środa  –  Komisja  Zdrowia,  Komisja  Promocji,  Komisja  Działalności 

Gospodarczej,
- czwartek – Komisja Oświaty, Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna.

3) ponowił  prośbę  o  zainstalowanie  w  biurze  Przewodniczącego  Rady  komputera  
z dostępem do Internetu,

4) przedstawił informację na temat wieloletniego programu inwestycyjnego.
Przewodniczący Rady Leszek Salamon -  zwrócił się o wymalowanie pomieszczenia nr 11.
Radny  Andrzej  Jarmundowicz pytał  na  jakim  etapie  jest  realizacja  Strategii  Rozwoju 
Gminy.
Pan Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że rozpoczęto prace nad Strategią, 
z  dniem 20  września  br.  zgodnie  z  umową jest  przewidziany  termin  zakończenia  prac.  
Na  koniec  sierpnia  przedstawiona  zostanie  podstawowa  wersja  do  zapoznania.  Zaprosił  
do udziału w warsztatach strategicznych w dniach 18 – 24 lipca. Poinformował, że odbyły się 
już pierwsze warsztaty z grupą młodzieży gimnazjalnej i licealnej.  Dodał, że po opracowaniu 
Strategii kolejnym krokiem będzie wykonanie studium do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy.
Radna Stefania Szyp – na Komisji ds.  Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej  w dniu  
27 czerwca br. zgłosiła propozycję, aby chętni radni w ramach swoich możliwości włączali 
się do sponsoringu Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach 
(przekazanie kwot pieniężnych na konto środków specjalnych Stowarzyszenia).



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
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