
  Protokół Nr XII/07

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 10 sierpnia 2007 r., 

która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Leszek Salamon dokonał otwarcia XII sesji  V 
kadencji  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach.  Następnie  przywitał  wszystkich 
Radnych,  Sołtysów, Przewodniczących Rad i  Zarządów Dzielnic,  Burmistrza,  zastępców 
Burmistrza oraz pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

Ustawowy skład Rady liczy 21 Radnych. W sesji udział wzięło 19 Radnych Nieobecność 
usprawiedliwili radni: Bogdan Knopik, Marek Paluch.

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 radny Adam Kapias zgłosił wniosek dot. wycofania z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej dotyczącej  ustalenia opłat i zasad 
korzystania z Krytej Pływalni w Czerwionce-Leszczynach.

Wniosek  dot.  zmiany  porządku  obrad  tj.  wycofania  w/w  projektu  uchwały  został 
przyjęty „jednogłośnie” (głosowało 19 Radnych).

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad uwzględniający powyższe głosowanie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.06.2007 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/ przystąpienia do projektu „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności 
publicznej  w  powiecie  rybnickim”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Subregionu 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2007  – 
2013,

2/ zmiany uchwały Nr XI/109/07 z 29 czerwca 2007 roku dotyczącej przystąpienia do 
projektu  „e-Administracja w powiecie  rybnickim” w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,



4/ zmiany  w  uchwale  budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  
na rok 2007.

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

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

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie wniesiono 

Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 29 czerwca 2007 r. został przyjęty bez uwag przy 16 głosach 
„za”,  i 3 „wstrzymujących się”.

Ad. 4
Burmistrz  Wiesław  Janiszewski przedstawił  sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  Rady 
Miejskiej  i  działalności  za  okres  od  29  czerwca  do  10  sierpnia  2007  r. (załącznik  do 
protokołu).  Po  odczytaniu  sprawozdania  Burmistrz  podziękował  za  zorganizowanie 
wszelkich akcji charytatywnych na rzecz pomocy dla Julii i Mai dzieci dotkniętych choroba 
nowotworową. Radny Adamczyk- prezes Klubu Sportowego „Piast” Leszczyny, przyczynił 
się do zorganizowania meczu, z którego dochód został przeznaczony na pomoc dla tych 
dzieci. 
Radny  Arkadiusz  Adamczyk-  złożył  podziękowania  wszystkim,  którzy  pomogli 
zorganizować  mecz  charytatywny.  W  szczególności  władzom  gminy,  przedstawicielom 
podmiotów gospodarczych. Poinformował, że zebrano z biletów kwotę 8280,00 zł, która 
została wpłacona na Komitet pomocy dla Julii i Mai. Do akcji włączyli się również piłkarze 
spoza  terenu  Gminy.  Podczas  meczu  „Górnika”  Zabrze  i  GKS-u  Katowice  odbyła  się 
zbiórka pieniędzy wśród piłkarzy. Zebrano kwotę  około14 tys zł, która również zostanie 
wpłacona po skontaktowaniu się z przedstawicielami Komitetu.
Radny  Albin  Szweda-  zapytał  czy  były  prowadzone  rozmowy  nt.  dodatkowej  linii 
zasilającej Szczejkowice z rejonu rybnickiego, bo w tym roku miało to być wykonane.   
Burmistrz Wiesław Janiszewski- zapewnił, że remont będzie wykonany czy to od strony 
Rybnika, czy z innej strony. Są gwarancje wykonania linii tego newralgicznego odcinka. Od 
września  rozpoczną  się  działania  w tej  sprawie.  O tyle  jest  to  optymistyczne,  że  osoby 
znające ten temat nadal pracują. Burmistrz Raudner także uczestniczył w tym spotkaniu co 
może potwierdzić.

Ad. 5
1) Radny  Adam  Kapias przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej-  poinformował,  że 

posiedzenie  Komisji  odbyło  się  26 lipca  br.  Tematem posiedzenia  była   kontrola 
dotacji przekazanych przez Gminę dla KS „Górnika” Czerwionka” za okres ostatnich 
2  lat.  Wnioski  w tym temacie  zapadną  na  następnej  Komisji,  ponieważ  nie  było 
kworum. Ponadto pewne rzeczy jeszcze wymagają wyjaśnienia.

2) Radny  Waldemar  Mitura  Przewodniczący  Komisji  Sportu,  Turystyki  
i  Rekreacji  poinformował,  iż  Komisja  obradowały  wspólnie  w  dniu  8.08.br.  
z Komisją Oświaty i Kultury. Omówiony został projekt uchwały w sprawie zmiany w 
uchwale  Rady  Miejskiej  dotyczącej  ustalenia  opłat  i  zasad  korzystania  z  Krytej 



Pływalni  w  Czerwionce-Leszczynach.  Komisja  uznała,  iż  zmiany  powinny  być 
szczegółowo dopracowane. W związku z tym podjęty został wniosek o powołaniu 
Zespołu  ds.  opracowania  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  i  zasad 
korzystania  z  krytej  pływalni  w  Czerwionce-Leszczynach,  który  ujednoliciłby 
dotychczas podjęte uchwały w tym temacie oraz wprowadził zmiany. Do pozostałych 
projektów  uchwał  uwag  nie  wniesiono.  Dyskutowano  nt.  sytuacji  związanej 
z funkcjonowaniem i rozwojem sportu na terenie gminy. 

3) Radny Henryk  Dyrbuś przewodniczący  Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego 
i  Współpracy  z  Samorządami  poinformował,  że  Komisja  obradowała  wspólnie 
z Komisją Ochrony Środ. w dniu 07.08.br. Komisje omówiły projekty uchwał, do 
których nie wniesiono uwag. Następnie Komisja Prawa omówiła tematy branżowe 
dot. stanu przygotowania Wydziału ZKO na wypadek klęsk żywiołowych, realizacji 
wniosków z Zebrania Mieszkańców dzielnicy Leszczyny Osiedla w sprawie działań 
podejmowanych  przez  Straż  Miejską  odnośnie  egzekwowania  obowiązków 
właścicieli  psów,  kotów.  Komisja  podjęła  „jednogłośnie”  wniosek  aby  ustawić 
tabliczki zakazujące wprowadzanie psów i kotów na tereny placów zabaw parków 
oraz większych skwerów na terenie Gminy. 

4)4) Radny  Ryszard  Jonderko przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił sprawozdanie ze 
wspólnego posiedzenia Komisji, z części dot. spraw branżowych Komisji Ochr. Środ. 
Omówiona  została  sprawa  związana  z  zagrożeniem  epidemiologicznym 
spowodowanym  śniętymi  rybami  w  stawie  należącym  do  Rodzinnych  Ogrodów 
Działkowych „Pod Dębami” w Leszczynach oraz sytuacja zagrożenia pożarowego 
powstałego na wskutek spalania gałęzi po wycinkach przez ZGK i M. W tym temacie 
podjęty został „jednogłośnie” wniosek do przeznaczenia z budżetu Gminy i Miasta w 
roku  2007  środków  na  zakup  rozdrabniacza  do  gałęzi  dla  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. 

5) Radny  Andrzej  Jarmundowicz przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów 
poinformował, że Komisja obradowała w dniu 9.08.br. Omówione zostały projekty 
uchwał.  Szczegółowo  analizowany  był  Wieloletni  Program  Inwestycyjny  na  lata 
2007-2012. Zapoznano się z odpowiedzią na wniosek w sprawie podania wykazu 
osób fizycznych i prawnych, które uzyskały umorzenia z tytułu zobowiązań powyżej 
kwoty 500 zł.  Odniósł się również do frekwencji  na Komisji,  ponieważ są Radni 
którzy uczestniczą w pracach Komisji, a są tacy którzy opuścili posiedzenia i niech 
podejmą męską decyzję czy nadal chcą być jej członkami.

6) Radny Bernard Strzoda-  przewodniczący Klubu Radnych „Ruch Rozwoju Gminy 
i  Autonomii  Śląska”  poinformował,  że  Klub  odbył  swoje  posiedzenie  w  dniu 
10.08.br. Omówiony został Wieloletni program Inwestycyjny lata 2007-2012, który 
został „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowany.

7) Radny Adam Kapias- przewodniczący Klubu Radnych „Wspólnota Samorządowa” 
poinformował, że Klub odbył swoje posiedzenie w dniu 9.08.br.
Podjęty został wniosek o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały dot. opłat za 
korzystanie  z  krytej  pływalni.  Dyskutowano  nt.  Wieloletniego  Programu 
Inwestycyjnego  na  lata  2007-2012.  Szerzej  omówiono  zadanie  dot.  budowy 
kanalizacji  sanitarnej  w  gminie.  Rada  nie  tak  dawno  podjęła  uchwałę  



w tym temacie z inicjatywy Klubu w oparciu o dyskusją i  uzgodnienia,  która po 
sformułowaniu została „jednogłośnie” przyjęta.  Idąc tym tokiem rozumowania,  to 
kanalizacja jest najistotniejszą rzeczą, ale zapisy w WPI nie odpowiadają temu, co 
zostało zawarte w treści uchwały ponieważ nie zostało to uwzględnione kwotowo. 
Nasuwa  się  uwaga,  że  zadanie  wykonania  koncepcji  dla  wszystkich  dzielnic 
i sołectw, a następnie realizacja, nie będzie kosztowała 80 mln zł ale o wiele, wiele 
więcej. Stąd wniosek formalny, aby przesunąć zadanie kanalizacja sanitarna o rok 
wcześniej już od roku 2008, celem jak najszybszego rozpoczęcia i zwiększenia ilości 
środków, o które Gmina będzie występowała.

Burmistrz Wiesław Janiszewski- stwierdził, iż chce aby to był element dyskusji by nie 
polemizować przy podejmowaniu uchwały. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Można przyjąć 
różne priorytety. Priorytetem jeśli chodzi o Gminę Czerwionka-Leszczyny jest kanalizacja. 
Na to zadanie potrzeba około 500 mln zł. Przy pozyskaniu 85% środków zewnętrznych, 
udział  własny  to  75  mln  zł.  W tym temacie  głos  zabierze  także  Pani  Skarbnik  i  z-ca 
burmistrz Grzegorz Wolnik. My możemy się upierać co do jednej rzeczy, kiedy zaczynać: 
w  roku  2007,  2008,  2009,  w  tej  kadencji  czy  następnej.  Na  pewno  to  jest  priorytet. 
Wykonuje polecenie Rady, które polega na opracowaniu studium, czy koncepcja kanalizacji 
całej gminy. Koncepcja dla całej gminy musi uwzględniać kanalizację Bełk-Palowice, dla 
których została już zrobiona dokumentacja. Nie możemy mówić, że robimy koncepcję ale 
zaczynamy od tych dwóch sołectw. Możemy wskazać, że tam już są pewne rozwiązania. 
Ponadto bardzo ważną rolą Burmistrza jest ocena istniejącej infrastruktury. Dzisiejsza wizja 
części  Rady  dot.  kanalizowania  gminy  w  oparciu  o  istniejącą  oczyszczalnię  ścieków. 
Kanalizacja Bełku i Palowic również przewidywała podłączenie do istniejącej kanalizacji, 
która  ma  określone  moce  przerobowe.  Najprawdopodobniej  w  przyszłym roku  zostanie 
uruchomiony Zakład, który będzie odprowadzał 700-900 m3 ścieków dziennie. To również 
będzie dociążenie oczyszczalni. Musimy się zastanowić co dalej z oczyszczalnią. Musimy ją 
unowocześniać. Stąd koncepcja musi zakładać także rozbudowę oczyszczalni ścieków. Ktoś 
może zapytać czy ten Zakład powinien się  podłączyć.  Uważam, że tak,  ponieważ są to 
środki dla Gminy z bardzo dużego poboru wody i odprowadzenia ścieków, co może pozwoli 
na obniżenie ceny za te media.
Podziela  troskę o to  aby  Gminę kanalizować.  Zapewnił,  że  będzie  robił  wszystko aby 
w miarę możliwości,  ta kanalizacja była zbudowana jak najszybciej.  Ale trzeba mierzyć 
zamiary  na  możliwości.  Także  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  który  na 
bieżąco kontaktuje się z Panią Skarbnik ma świadomość tego,  że dzisiaj,  te  możliwości 
gminy są takie a nie inne. Kondycja Gminy nie jest najgorsza, ale obciążenia związane ze 
spłatą obligacji powodują, że trzeba ostrożnie podchodzić do zadań. My dzisiaj podejmując 
decyzje  o  Wieloletnim  Programie  Inwestycyjnym  nie  zamykamy  sobie  drogi,  lecz 
wskazujemy kierunki działania.  W I etapie zakładaliśmy 120 mln zł na kanalizację przy 
jednoczesnym założeniu 10 mln zł na  inwestycje drogowe z udziałem własnym 1,5 mln zł. 
Jeżeli pewne decyzje nie wyjdą to z kanalizacji przesuniemy 6 mln zł na drogi gminne, 
które także interesują wszystkich Radnych. Stąd prośba o zrozumienie i nie polemizowanie 
co do zasad, lecz co do możliwości. 

Pani  Teresa  Czajka- skarbnik  G  i  M  Burmistrz  wspomniał  o  120  mln  zł  
i przeanalizowaniu tych możliwości. Takie założenia można wprowadzać przy ogromnym 
wzroście  dochodów.  Ten  układ  przewidywałby  począwszy  od  roku  2010-  gdzie  jest 
zapisanych  10  zadań,  spłatę  kwoty  przekraczającej  4,5  mln  zł.  W  takim  układzie  nie 
bylibyśmy w stanie zrealizować żadnej innej, nieprzewidzianej inwestycji. Na ten moment 



nie jest to wiążące założenie. W WPI znalazły się te zadania, które były potrzebne.
Pan  Grzegorz  Wolnik- z-ca  burmistrza-  zapewnił,  że  będą  czynione  starania  aby  jak 
najszybciej opracować koncepcję i w tym roku urealnić prace nad tym zadaniem. Może uda 
się  wyasygnować  kwotę  100  tys  zł  na  opracowanie  koncepcji  tak  aby  
w 2008 roku zlecić opracowanie dokumentacji, a w 2009 roku rozpocząć zadanie. 
Radny Andrzej Jarmundowicz-  stwierdził,  że jeżeli  osoba o tak wysokiej  kompetencji 
i  inteligencji  nie  zgadza  się  to  niech  poda  powód.  Nie  chcemy  burzyć.  Usłyszeliśmy 
o dodatkowym dopływie środków ze sprzedaży łupka, co wcześniej nie były planowane. 
Stąd  chcielibyśmy  aby  w  tym  roku  z  tych  dodatkowych  środków  zlecić  opracowanie 
wstępnego  studium  wykonalności.  To  pozwoliłoby  w  2008  roku  opracować  część 
dokumentacji.  Takie  opracowania  muszą  być  zlecane  w  oparciu  o  prawo  zamówień 
publicznych,  gdzie  procedura  trwa  nawet  do  8  miesięcy.  Chodzi  tylko  o  to  aby  jak 
najszybciej rozpocząć wszystkie procedury. Stąd prośba aby przy opracowywaniu koncepcji 
uczestniczyli w tych pracach przewodniczący Klubów.

Burmistrz Wiesław Janiszewski- powinniśmy mieć do siebie zaufanie a tego między nami 
nie ma. Problem rozstrzyga się o jedną rzecz, że w WPI nie ma środków na koncepcję. My 
możemy  dzisiaj  umieścić  kwotę  100  tys  zł  czy  150  tys  zł.   To  Urząd  Marszałkowski 
wymusił zwołanie sesji do 10 sierpnia br. Chcieliśmy stworzyć coś co nie będzie dzieliło ale 
będzie  daleko  idącym porozumieniem.  Jeżeli  to  było  tak  odbierane,  że  my nie  chcemy 
czegoś robić lub odkładać w czasie, to proszę taką myśl odrzucić. Poprzez naszą ostrożność 
chcemy być wiarygodni jeżeli chodzi o finanse. Dzisiaj, celowo w sprawozdaniu nie było 
mowy o autostradzie. Nie chwaliłem z-cę Wolnika że non stop jest pod telefonem i załatwia 
rzeczy, które nie należą do nas. Powiedziałem o możliwości sprzedaży kamienia, ale środki 
będziemy otrzymywali w transzach miesięcznych i należy ostrożnie je wydawać. Te środki 
są taką żelazną rezerwą, która stanowi udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Na 
dzień dzisiejszy nie będziemy wyprzedawali Gminy po to  aby wybudować coś co będzie 
kosztem stałym dla Gminy. Nikt z Radnych nie da gwarancji, chyba że ktoś taki jest, że 
inwestycja kanalizacyjna nam się zwróci. To będą też dodatkowe koszty dla mieszkańców, 
nad czym też myślimy. Ale też nie możemy powiedzieć, że nie robimy kanalizacji, bo ludzie 
się nie będą podłączać. Właśnie będziemy robić po to aby mieszkańcy podłączali posesje do 
kanalizacji.  W WPI nie  ma też  środków na  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  ale 
Radnym dałem słowo, że przystąpimy do zmiany planu. W tych obszarach można mnie 
trzymać za słowo bo to będzie zrealizowane. 
Radny  Ryszard  Jonderko- stwierdził,  że  dużo  kontrowersji  budzi  fakt,  że  brak  jest 
środków  na  2008  rok.  W  tej  chwili  dziękujemy  za  zapewnienie,  że  te  środki  będą  
w przyszłym roku. Trzeba zacząć od koncepcji, a na to środków nie było, ani w tym roku, 
ani w przyszłym.
Radny Ryszard  Bluszcz-  zgłosił  wniosek  aby  zamknąć  dyskusję  i  przenieść  ją  do  pkt 
omawiania uchwał.
Radny  Ryszard  Jonderko-  stwierdził,  że  Burmistrz  sam  zaproponował  aby  temat 
przedyskutować w tym punkcie, aby nie było problemów przy podejmowaniu uchwały.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego Bluszcza, który został 
podjęty przy głosach: - 10 „za” i   9    „przeciw”.
W wyniku powyższego wyniku głosowania Przewodniczący RM zakończył dyskusję

Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :



1) pismo  Górnośląskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  Spółka  Akcyjna  dot. 
rozpoczęcia dyskusji na temat bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę śląskich miast – 
pismo przekazano do Komisji Ochrony Środowiska,

2) pismo  Prezesa  Klubu  HDK  PCK  w  Bełku  dot.  pomocy  finansowej  
w organizacji Rodzinnego Pikniku Honorowych Dawców Krwi PCK, 

3) pismo  Firmy  Jeronimo  Martins  S.A.Centrum  Dystrybucyjne  Ruda  Śląska  
w sprawie nabycia od Gminy nieruchomości gruntowej położónej przy ul. Ks. Pojdy 
w dz. Leszczyny, 

4) Uchwała  Zarządu  Koła  Terenowego  Leszczyny  Ruchu  Autonomii  Śląska  
w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  ustanowienia  oficjalnego  patrona 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Skarbnik  Gminy  i  Miasta  Pani  Teresa  Czajka przedstawiła  projekt  uchwały  

w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  „Ograniczenie  niskiej  emisji  w  budynkach 
użyteczności  publicznej  w  powiecie  rybnickim”  w  ramach  Programu  Rozwoju 
Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 
– 2013, 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr XII/110/07 w sprawie  przystąpienia  do projektu „Ograniczenie  niskiej 
emisji  w  budynkach  użyteczności  publicznej  w  powiecie  rybnickim”  
w  ramach  Programu  Rozwoju  Subregionu  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 została podjęta „jednogłośnie” (głosowało 
19 Radnych).

2) Skarbnik  Gminy  i  Miasta  Pani  Teresa  Czajka przedstawiła  projekt  uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/07 z 29 czerwca 2007 r. dotyczącej przystąpienia 
do  projektu  „e-Administracja  w  powiecie  rybnickim”  w ramach  Programu Rozwoju 
Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 
– 2013,

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/111/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/07 z 29 czerwca 2007 r. 
dotyczącej  przystąpienia  do  projektu  „e-Administracja  w  powiecie  rybnickim” 
w  ramach  Programu  Rozwoju  Subregionu  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, została podjęta „jednogłośnie” (głosowało 
19 Radnych).

3) Skarbnik  Gminy  i  Miasta  Pani  Teresa  Czajka przedstawiła  projekt  uchwały 
zmieniający  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  przychodów  i  wydatków  Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/112/07 zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  na rok 
2007, została podjęta„jednogłośnie” (głosowało 18 Radnych).

Przed przystąpieniem do omówienia kolejnego projektu uchwały wiceprzewodn. RM Józef 



Szczekała zgłosił wniosek o ogłoszenie 10- minutowej przerwy.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który został podjęty 
„jednogłośnie” (głosowało 18 Radnych).

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący RM- Leszek Salamon wznowił obrady.

4) Skarbnik  Gminy  i  Miasta  Pani  Teresa  Czajka przed  przedstawieniem  projektu 
uchwały  poinformował,  że  burmistrz  wprowadził  autopoprawkę  do  Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do uchwały i w pkt 8.5 wprowadza 
się zapis etap I. Natomiast w pkt 9.0 w roku 2008 wprowadza się kwotę 150 tys zł jako 
wydatki  własne  na  opracowanie  koncepcji  kanalizacji  w  gminie.  Następnie  Pani 
Skarbnik  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy 
i Miasta na 2007 r.

Radny Alojzy Waniek-  zgłosił uwagę, że w § 8 jest błąd, bo powinny być wpisane a lata 
2007-2012. Zapytał dlaczego w § 2 ust. 2 zapisane są środki na remont nawierzchni drogi 
ul. Wolności.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w trakcie czytania już skorygowała błąd w § 8, ale dziękuje za 
uważne sprawdzanie. Natomiast Dzielnica Czerwionka-Centrum wydała dyspozycje co do 
przeznaczenia środków na wykonanie nowej nawierzchni drogi.

Pan  Leonard  Piórecki-  dyr.  ZGK  i  M  zgłosił,  że  w  WPI  są  zapisane  2  zadania  dla 
ZGK i M: sprzęt komputerowy i kontenery biurowe. Stąd prośba aby wprowadzić nowy 
zapis: „zakup kontenerów biurowych na kwotę 60 tys zł”. 
Pani Skarbnik-  zmiana w WPI nastąpi wówczas gdy do Burmistrza wpłynie odpowiednie 
pismo w tej sprawie.

Uchwała  Nr XII/113/07 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy i  Miasta na 
2007 r., została podjęta „jednogłośnie” (głosowało 17 Radnych).

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

Ad. 9, 10
Zgłaszanie zapytań i wniosków 
Wiceprzewodniczący RM Marek Profaska
1) prosi  o  podjęcie  interwencji  w sprawie  wycieku wód słonych  z rurociągu w rejonie 

ul. Strzelczyka i ul. Borowej w Dębieńsku ponieważ prowadzi to degradacji roślinności 
w tym rejonie,

2) mieszkańcy Dębieńska (posesji wzdłuż nasypu kolejowego) skarżą się na uciążliwości 
spowodowane  transportem  przy  budowie  autostrady  i  w  związku  
z  tym  prosi  o  zorganizowanie  spotkania  nadzorujących,  przedstawicieli  Urzędu  
i zainteresowanych mieszkańców celem rozwiązania problemu. 

Radny Alojzy Waniek
1) prosi o podjęcie działań związanych z remontem, w ramach reklamacji, nawierzchni ul. 



Ligonia. 
Radny Henryk Dyrbuś
1) zwrócił  się  z  prośbą  o  wystąpienie  do  Zarządu Dróg Wojewódzkich  celem poparcia 

pisma  Mieszkańców  ul.  Mikołowskiej  (zebrano  212  podpisów)  sprawie  kontynuacji 
w 2008 roku remontu nawierzchni tej drogi oraz chodnika.

Burmistrz  Wiesław  Janiszewski-  stwierdził,  że  cały  odcinek  chodnika  od  Zawady  do 
Przegędzy  musi  być  zrobiony  tak  jak  to  jest  zrobione  od  Szkoły  do  Kościoła  
w Przegędzy. Zadeklarował, że wspólnie z Radnym Dyrbusiem udadzą się do Dyrektora 
ZDW Pana Stumpfa i będą „walczyć”.

Radny Józef Szczekała
1)  poprosił  o  przedstawienie  szerszej  informacji  na  temat  „Tamy”  o  czym  wspomniał 
w swoim sprawozdaniu.  „Tama jest  obiektem ,  który „wrósł”  w krajobraz,  służy celom 
rekreacyjnym i  nie można byłoby  sobie wyobrazić,  aby „zniknęła”.  Co w tym temacie 
będzie robione.
Pan  Andrzej  Raudner-  z-ca  burmistrza poinformował,  że  uczestniczył  
w spotkaniach z przedstawicielami Kompanii Węglowej,  która jest właścicielem „Tamy” 
i Rejonowego Zarządu gdzie zapadła decyzja o rozbiórce „Tamy”. Robimy wszystko aby 
„Tama „ została. Będą wykonane badania hydrologiczne, czy zbiornik zagraża Stanowicom. 
Działania Gminy są ukierunkowane aby docelowo „Tama” stała się własnością gminy.

Radny Andrzej Jarmundowicz
1) poprosił  o przygotowanie informacji  nt.  realizacji  i  wykorzystania  dotacji  Gminy dla 
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-Leszczynach  
z rozbiciem na działy i rozdziały za okres od 1 stycznia 2007 r do 27 sierpnia 2007 r. 
2) zgłosił uwagę, iż na Pl. Matejki 1 gdy rozgraniczano grunty przy tworzeniu Wspólnoty 
Mieszkaniowej włączono  drogę do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Pan Andrzej Raudner- z-ca burmistrza- poinformował, że radny Jonderko złożył wniosek 
o przeprowadzenie inwentaryzacji remiz śródpolnych i śródleśnych. Tym zadaniem zajmuje 
się  Starostwo  Powiatowe.  Ale  wychodząc  na  przeciw  oczekiwaniom  Radnego  zostały 
przygotowane  mapy,  celem  wykorzystania  przez  Koła  Łowickie  w  utrzymaniu  tych 
ważnych terenów przyrodniczych. Następnie odczytał artykuł prasowy w tym temacie po 
czym przekazał na ręce Radnego komplet map.

Radny Alojzy Waniek- stwierdził, że poczuł się urażony wypowiedzią Pana Raudnera, bo 
to nie był wniosek radnego Jonderko, ale całej Komisji Ochorny Środ.

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

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
insp. K. Gorzawska
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