Protokół Nr XIII/07
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 7 września 2007 r.,
która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Leszek Salamon dokonał otwarcia XIII sesji
V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał wszystkich
Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, Burmistrza, Zastępców
Burmistrza pracowników Urzędu (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W Sesji brało udział 20 radnych.
Nieobecność usprawiedliwił radny Ryszard Jonderko.
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 przedstawił porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 10.08.2007 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/
2/
3/
4/

nadania nazwy Przedszkolu Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach,
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością
drogową,
ustalenia opłat i zasad korzystania z Kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach,
ustalenia opłat i zasad korzystania z Krytej Pływalni w Czerwionce-Leszczynach.

8.
9.
10.
11.

Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
Zgłaszanie zapytań i wniosków.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Zakończenie.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 10 sierpnia 2007 r.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono.
Protokół z sesji 10 sierpnia 2007 r. został przyjęty przy 15 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.)
Następnie przedstawił informację nt. 9 m-cy funkcjonowania Urzędu. 15 grudnia 2006 r.
powołał Andrzeja Raudnera na stanowisko zastępcy, 1 lutego 2007 r. powołał Grzegorza
Wolnika na pierwszego zastępcę. Dokonano wspólnie z kierownictwem Urzędu przeglądu
możliwości Urzędu, zmieniono strukturę organizacyjną, usprawniono i przystosowano pracę
do nowych potrzeb związanych z możliwością pozyskania środków finansowych
zewnętrznych w ramach funduszy unijnych. Dzisiaj jest już pełen obraz jeżeli chodzi
o możliwości finansowe. Sytuacja finansowa Gminy nie jest najgorsza, co nie znaczy, że jest
bardzo dobrze, nie ma jednak zagrożenia finansowego jeśli chodzi o funkcjonowanie Urzędu.
Nie ma także zagrożenia, że nie samorząd a komisarz będzie rządził gminą. Poprosił
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów aby skrupulatnie badał finanse Gminy
natomiast Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej aby skrupulatnie badał to, co jest związane
z wydawaniem środków finansowych oraz z pracą urzędu na bieżąco. Stwierdził, że porażką
jest to, iż Rada Miejska nie ukształtowała się tak, jak to sobie wymarzył, że część radnych
została pozbawiona możliwości uczestniczenia w kierowaniu komisjami. Od stycznia
przedstawiciele Ruchu Rozwoju Gminy i Ruchu Autonomii Śląska składają propozycje
Wspólnocie Samorządowej o rekonstrukcję Rady. Prosił aby to uwzględnić, czas waśni już
się skończył, czas na wspólną pracę. Uważa, że wszyscy powinniśmy wziąć
odpowiedzialność za naszą Gminę, dlatego rozmawia i ma otwarte drzwi dla wszystkich
radnych. Nie zdarzyło się również aby rozmawiał z radnymi i nakłaniał do tego aby
przechodzili na drugą stronę. Zdarzyły się spotkania , na których rozmawiał po to, żeby
przyjąć rozwiązania polegające na tym, że wspólna praca da zdecydowanie większe efekty niż
udowadnianie, że jest dobrze. Jest dobrze ale może być zdecydowanie lepiej i o to apeluje do
Rady. Wszędzie gdzie jest, w rozmowach zewnętrznych mówi o tym, że w tej Gminie można
zrobić bardzo dużo, w oparciu o potencjał gospodarczy, a nade wszystko potencjał ludzki,
zrobić coś co zmieni wizerunek Gminy. W Urzędzie nie ma żadnych układów, nie ma
korupcji. Jeżeli natomiast, jest to niech tym zajmą się organy do tego wyznaczone, czyli
Prokuratura. Chciałby aby poświęcić całą energię na pracę związaną z przyszłością Gminy.
O to zaapelował do radnych. Apelował również do Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących aby wspólnie uczestniczyli w uroczystościach, które są
uroczystościami gminnymi, żeby wspólnie reprezentować Gminę, bo ta Gmina i jej
mieszkańcy na to zasługują. Następnie stwierdził, że nadszedł czas na to, by dokonać
pewnych zmian, związanych z tym co obciąża i powoduj ,że w pewnym momencie z budżetu
Gminy trzeba będzie przeznaczyć środki finansowe na spłatę zadłużenia, chodzi tu o Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przed sesją rozmawiał o tym z Dyrektorem
Zakładu, że od 1 stycznia musi nastąpić zmiana organizacyjna w Zakładzie. Wynika to
z oceny, która jest oparta na diagnozie finansowej i badaniu struktury organizacyjnej Zakładu.
Diagnoza jest prosta, są obszary które mogą być dochodowe, ale są również i takie które są
deficytowe. Jak będzie wyglądała restrukturyzacja, zostawia tu pole do decydowania dla
Rady. Zaproponuje pewne rozwiązania ale również będzie liczył na działalność Komisji
Gospodarki Komunalnej.
Pani Teresa Czajka Skarbnik Gminy i Miasta przedstawiła analizę finansową działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od 2002 roku do I półrocza 2007 roku
(zał.).
Burmistrz Gminy i Miasta dodał, że dokumenty pokazują jednoznacznie sytuację finansową
Zakładu na przestrzeni ostatnich lat. Prosił Przewodniczącego Rady, Komisję branżową oraz
Komisję Budżetu i Finansów aby tym tematem na przestrzeni najbliższych dni się zająć.
Kiedy temat stanie pod obrady sesji Rady, jest decyzją Przewodniczącego.
Pan Leonard Piórecki Dyrektor ZGK i M stwierdził, że Dyrektorem Zakładu jest od 2 lat.
O zmianach mówi się już wiele lat. Zwrócił uwagę na fakt, iż działalność Zakładu jest
wielozadaniowa i wielomateriałowa, podstawową przyczyną problemów jest brak możliwości
pełnej ściągalności tego co są winni lokatorzy za czynsz, za wodę. Jest za wszelkimi

zmianami, chciałby aby zmiany prowadziły do poprawy. Starają się aby Zakład był bardziej
użyteczny. Prosił aby w dyskusjach na temat podziału wziąć pod uwagę to, iż w Zakładzie
jest Rada Pracownicza i są Związki Zawodowe.
Burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że mając wiedzę na temat sytuacji Zakładu nie można
przeciągać obecnego stanu, w obecnej strukturze nie ma możliwości wyjścia z długów.
Leszczyny pięknieją bo jest termomodernizacja i w tym momencie zaczynają się inne
potrzeby Zakładu ponieważ faktury za ogrzewanie przychodzą do Urzędu. Jest czas na to aby
podjąć wspólną decyzję, nie ma tu mowy o powołaniu spółek. Kontrola wewnętrzna
w Zakładzie pokazała, że nie można dłużej czekać, do Rady należy decyzja czy chce w tym
temacie współpracować, czy nie. Odkładanie decyzji powoduje, iż w budżecie przyszłego
roku trzeba będzie zabezpieczyć kwotę 3,4 mln. zł. Na spłatę zadłużenia Zakładu.
Radny Henryk Dyrbuś podziękował kierownictwu Urzędu za udział w dożynkach w soł.
Przegędza.
Radny Bogdan Knopik pytał czym podyktowany jest tak krótki termin podjęcia decyzji
związanych z reorganizacja ZGK i M.
Burmistrza Gminy i Miasta zwrócił uwagę, że struktura organizacyjna którą się proponuje
w żaden sposób nie zagraża zatrudnieniu, które spada o 10% w sposób naturalny, natomiast
następuje przejrzystość działalności. Naturalne odejście pracownika ma spowodować
likwidację zbędnego stanowiska.
Skarbnik Gminy i Miasta poinformowała, ze zadłużenie wymagalne Zakładu to jest 2.630
tys. zł. i na pewno będzie tu wzrost do końca roku. Zgodnie z ustawą o finansach,
niespłacenie zobowiązań w terminie jest przekroczeniem dyscypliny budżetowej.
Z informacji uzyskanych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej wynika, że przy kontroli
w Mysłowicach, gmina otrzymała polecenie natychmiastowej zapłaty zobowiązań za zakład.
Naszego budżetu na to jednorazowo nie stać, dlatego jedną z propozycji jest powołanie tej
jednej działki, najbardziej zadłużonej w formie zakładu gdzie poprzez zwiększenie dotacji
z budżetu będą próbować wyjście na prostą rozłożyć na kilka lat i ta propozycja została
przez RIO zaakceptowana.
Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Oświaty i Kultury – Przewodniczący radny Robert Kowol poinformował,
że posiedzenie Komisji odbyło się 4 września br., omawiano następujące sprawy:
− informacja na temat objazdu placówek oświatowych – nie we wszystkich placówkach
zakończono remonty ale nie powinno to wpłynąć na ich pracę,
− omówiono materiały na sesję Rady,
− zapoznano się z informacją nt. przygotowania placówek do roku szkolnego,
− członkowie Komisji brali udział w pracach nad projektami uchwał dot. zasad korzystania
z krytej pływali i kąpieliska.
Radny Marek Paluch pytał czy stara część budynku ZS nr 3 została warunkowo
dopuszczona do użytkowania.
Pan Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza poinformował, że usterki są i budynek wymaga
remontu, ale nie ma mowy o warunkowym dopuszczeniu do użytkowania. W tym roku
kończy się termomodernizację ZS Nr 2, następnie będzie termomodernizacja SP
w Książenicach, w dalszej kolejności jest termomodernizacja i remont ZS nr 3.
Radny Waldemar Mitura uzupełnił informację na temat objazdów szkół pod kątem
obiektów sportowych, jeżeli chodzi o sale gimnastyczne to sytuacja jest w miarę
zadowalająca, natomiast boiska, bieżnie są w stanie fatalny. Jest to temat którym pilnie
należy się zająć.
Wiceprzewodniczący Marek Profaska podkreślił wielkie zaangażowanie dyrektorów szkół
w przygotowaniu do roku szkolnego. Poruszył sprawę zgłaszaną przez dyrektorów

a dotyczącą środków wypracowanych przez dane placówki za wynajem pomieszczeń aby te
środki wróciły do tych placówek.
Burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że będzie zwracał się do Rady aby te środki
wracały do placówek, trzeba tylko zastanowić się na co te środki można by przeznaczyć.
2) Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Przewodniczący radny Alojzy
Waniek poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 3 września br. Na posiedzeniu po
raz drugi zajęto się poszukiwaniem rozwiązań problemu dot. ubytków wody w budynkach
wielorodzinnych. Sformułowano propozycję treści wniosku, który zostanie przegłosowany na
kolejnym posiedzeniu tj.:
Powołać Zespół roboczy w celu wykonania następujących zadań:
1. dokonania przeglądu instalacji wodociągowych w budynkach wielolokalowych
pod kątem jej sprawności,
2. dokonania przeglądu wodomierzy w punktach czerpalnych poszczególnych
lokali z uwzględnieniem stanu technicznego, okresów wymiany i legalizacji,
odpowiedniego zabudowania oraz zabezpieczenia i oplombowania,
3. przeprowadzenia kontroli wszystkich wodomierzy pod kątem prawidłowego
doboru do pracy w sieci, zgodnie z danymi technicznymi i aktualnym
zapotrzebowaniem zużycia wody,
4. zwrócenia szczególnej uwagi na rzetelność świadczonych usług przez
dostawcę i uczciwość odbiorców.
5. Dokonać koniecznych zmian w umowach o dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków jak również uszczegółowić niektóre zapisy umów.
Komisja proponuje, aby w skład Zespołu weszli przedstawiciele: Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, właściciela, osoba wskazana przez Burmistrza oraz Pan Bolesław
Watoła, który wyraził zgodę na udział w pracach Zespołu.
Proponujemy, aby Zespół pracował do końca 2007 r., a efektem jego prac będzie
doprowadzenie do obniżenia różnic we wskazaniach pomiędzy wodomierzem głównym,
a sumą wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach. Odniósł się również do sprawy
restrukturyzacji ZGK i M, która jest konieczna. Stwierdził, że w temat powinni włączyć się
Burmistrz, Radni, przedstawiciele Zakładu. Tematu nie uda się opracować w ciągu miesiąca
ale może to nastąpić do końca października.
3) Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska – Przewodniczący radny
Bernard Strzoda poinformował, że posiedzenie Klubu odbyło się 6 września br.
Omówiono sprawy wewnętrzne Klubu Radnych oraz temat dot. rekonstrukcji Rady z uwagi
na docierające głosy, iż Rada nie funkcjonuje tak jakby poszczególne osoby tego oczekiwały.
Podjęto wniosek z prośbą do Przewodniczącego Rady o przegłosowanie na dzisiejszej sesji:
Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Ruchu Autonomii Śląska zgłasza wniosek
o rekonstrukcję Rady polegająca na zmniejszeniu liczby komisji branżowych do 8, do
przygotowania szczegółów Klub Radnych proponuje powołać zespół składający się
z przedstawicieli obu Klubów, termin przygotowania rekonstrukcji określono na 28.09.07 r.
4) Klub Radny Wspólnota Samorządowa – Przewodniczący Adam Kapias poinformował,
że Klub Radnych w dniu 6 września br. na posiedzeniu omawiał projekty uchwał na sesję
Rady Miejskiej. Rozmawiano z przedstawicielami Klubu Radnych Ruchu Rozwoju Gminy
i Ruchu Autonomii Śląska również w dniu wczorajszym. Zaproponowano aby powołana
została mieszana komisja, która w okresie przed sesyjnym przygotuje do przedłożenia obu
Klubom nowego modelu rekonstrukcji Rady. Zwrócił uwagę, że na wcześniejszym spotkaniu
padły inne ustalenia, a dzisiaj słyszymy inną wersję tych samych wydarzeń. Stwierdził, że
w dalszym ciągu będą prowadzić rozmowy w celu dokonania sugerowanych zmian.
Radny Bernard Strzoda odniósł się do sprawozdania Przewodniczącego Adama Kapiasa –
rzeczywiście na wczorajszym spotkaniu padły propozycje Klubu Wspólnoty aby taki zespół

powołać, jak również padły propozycje z ich Klubu dot. wniosku, który złożył przy
sprawozdaniu z działalności Klubu. Zdecydowano się aby ten wniosek dzisiaj złożyć z prośbą
o przegłosowanie dlatego, że sprawy związane z rekonstrukcją Rady toczą się już 8 miesięcy
i chcą już ten temat zamknąć, chcą aby Rada powróciła do pracy, do zajmowania się
sprawami ważnymi dla naszej Gminy. Chcą mieć jasną sytuację czy będzie rekonstrukcja, czy
pracujemy w dotychczasowy sposób. Temat wielokrotnie był już przesuwany i chcą go
zakończyć.
Radny Adam Kapias stwierdził, że też inaczej wyobrażali sobie pracę i funkcjonowanie tej
Rady i inne były marzenia, natomiast chciałby powiedzieć, że komisje zostały powołane
zdecydowaną większością głosów. Uważa również, że komisje pracują w sposób prawidłowy.
Jeżeli są konkretne zarzuty dot. jakości pracy komisji to prosi je zgłosić na piśmie. Rozmowy
na temat rekonstrukcji będą prowadzone ale prosi aby nie byli stawiani do muru, bo póki co
dyktują warunki.
Wiceprzewodniczący Rady Hubert Piecha powiedział, że nie należy bać się poruszać
tematu dot. rekonstrukcji Rady, zawsze można coś poprawić, poprawić współpracę między
radnymi.
Radny Andrzej Jarmundowicz zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji i przeniesienie jej na
posiedzenia Klubów Radnych.
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, 10 było przeciw – wniosek został odrzucony.
Radny Bernard Strzoda zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie wniosku Klubu.
Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie będzie mieć miejsce w pkt 9.
Radny Alojzy Waniek zwrócił uwagę, że we wniosku Klubu Radnych znalazło się
stwierdzenie – rekonstrukcja Rady mówiąca o ilości, podobne stwierdzenie użył
Wiceprzewodniczący Piecha o naprawie. Naprawmy dom, który był źle postawiony, nie
możemy powiedzie, że naprawiamy dom w 8 punktach, bo może ta druga strona obejmie to
we większym zakresie. Proponuje skreślić z wniosku ilość 8 komisji a mówić tylko
o rekonstrukcji.
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek zostanie sformułowany w trakcie
omawiania pkt 9.
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił pisma które wpłynęły do Biura Rady :
1) prośba Polskiego Związku Działkowców - Pracowniczy Ogród Działkowy
„Pod Dębami” w Leszczynach o sfinansowanie z budżetu Gminy utylizacji
śniętych ryb ze stawu przy ul. Polnej.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Pani Ewa Kluczniok – Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIII/114/07 w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 6 w CzerwionceLeszczynach została podjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za”.
2) Pani Ilona Cyroń – Naczelnik Wydziału Geodezji i Rolnictwa przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej
służebnością drogową,
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Uchwała Nr XIII/115/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie
nieruchomości gruntowej służebnością drogową została przyjęta jednogłośnie przy
20 głosach „za”.
3) Pan Alojzy Klasik- Dyrektor MOK przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
i zasad korzystania z kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach.
Następnie poinformował o propozycji radnego Adamczyka o wniesienie poprawki do zapisów
uchwały w § 1 pkt 4 wykreślić: „dzieci z placówek wsparcia dziennego i świetlic
środowiskowych”.
Pan Paweł Piotrowicz Wydział Prawny wyjaśnił, że Dyrektor odczytał projekt uchwały
sprzed poprawki Wydziału Prawnego, natomiast radni otrzymali już zmienioną wersję
zawierającą zgłoszone poprawki.
Uchwała Nr XIII/116/07 w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z kąpieliska
w Czerwionce-Leszczynach została podjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za”.
4) Pan Alojzy Klasik- Dyrektor MOK przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
i zasad korzystania z krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XIII/117/07 w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z krytej pływalni
w Czerwionce-Leszczynach została podjęta jednogłośnie przy 20 głosach „za”.
Ad. 8
Informację o bieżącej działalności Straży Miejskiej przekazano radnym w formie
pisemnej (zał. do protokołu).
Ad. 9, 10
Radny Bernard Strzoda poinformował, że w trakcie przerwy odbyło się spotkanie Klubów
Radnych i uzgodniono treść wniosku – o podjęcie rozmów w sprawie optymalizacji pracy
komisji stałych Rady Miejskiej, do rozmów poszczególne kluby wyznaczają zespoły, ze
strony Klubu Radny RRRiAŚ są to osoby: Arkadiusz Adamczyk, Antoni Bluszcz, Marek
Profaska, Robert Kowol, Bernard Strzoda, ustala się termin przygotowania materiałów w tym
temacie na 28.09.2007 r.
Radny Adam Kapias poinformował, że ze strony Klubu Radnych Wspólnota ustalono skład
zespołu, który składa się z 5 osób.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za”.
Radny Bogdan Knopik zgłosił sprawę dot. niewłaściwie ustawionych tablic informujących
o przebiegu autostrady na terenie Dębieńska i Bełku. Kolejna sprawa to czyszczenie dróg
przez firmę budująca autostradę.
Pan Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że kontaktuje się z budowniczymi
autostrady i przekaże im temat dot. tablic informacyjnych jak również sprawę czyszczenia,
które jest realizowane.
Radny Waldemar Mitura
− prosił o informacje nt. terenu po byłej Biedronce w Leszczynach,
− zgłosił sprawę dokonania przeglądu studzienek kanalizacji deszczowej.
Pan Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza poinformował, że firma która jest właścicielem
terenu nie jest zainteresowana jego sprzedażą.
Radny Marek Paluch

prosi aby na jezdni ul. Wolności na wysokości ul. Kombatantów wyznaczyć przejście dla
pieszych,
− prosi o postawienie tzw. „stopki” na przejściu dla pieszych przy ul. 3 Maja na wysokości
ul. Kombatantów.
Pan Andrzej Raudnej Z-ca Burmistrza poinformował, że sprawa „stopki” będzie
zrealizowana.
Wiceprzewodniczący Marek Profaska
− zintensyfikować działania dot. likwidacji wyrwy na chodniku przy ul. Jesionka,
− zapełnić tzw. pusty kurs autobusu szkolnego, tak aby zabierał uczniów z gimnazjum
w kierunku SP 8,
− zgłosił sprawę wykonania udrożnienia odwodnienia rynku w Dębieńsku.
Pan Grzegorz Wolonik Z-ca Burmistrza poinformował, że sprawę wyrwy zgłoszono już do
ZDP.
Pani Ewa Kluczniok Naczelnik Wydz. Edukacji poinformowała, że w sprawa pustego
kursu jest już załatwiana.
Radny Albin Szweda zgłosił sprawę dot. budowy autostrady, czy jest już projekt
obejmujący Szczejkowice, prosiłby o zorganizowanie spotkania informującego z
mieszkańcami.
Z-ca Grzegorz Wolnik poinformował, że wysłano pismo do projektantów, jest odpowiedź
i można takie spotkanie zorganizować.
Radny Waldemar Mitura
− podziękował za wyremontowanie studzienki deszczowej w Leszczynach przy ul.
Morcinka,
− zgłosił sprawę dokonania przeglądu studzienek kanalizacji deszczowej
Radny Bernard Strzoda zgłosił problem związany z przerwami w dostawach energii
elektrycznej w sołectwie Palowice.
Z-ca G. Wolnik poinformował, iż firma VATTENFALL planuje inwestycję w soł. Palowice.
Wiceprzewodniczący Rady Hubert Piecha
− prosi o przekazanie informacji mieszkańcom aby chronili wodomierze przed
namagnesowaniem,
− prosi o informację na temat realizacji zgłoszonego wniosku dot. przeprowadzenia akcji
mającej na celu poprawę środowiska.
Radny Andrzej Jarmundowicz zgłosił pytanie kto ma doprowadzić chodnik do stanu sprzed
awarii wodociągu na ul. Ligonia.
Pan Krzysztof Kulesa Naczelnik Wydziału GK poinformował, że na skutek zaległości
finansowych ZGKiM wobec PWiK podpisano umowę na przywracanie terenu do stanu sprzed
awarii i to Zakład realizuje takie zadania.
Radny Henryk Dyrbuś pytał o lokalizację Pogotowia w ośrodku zdrowia w Przegędzy.
Z-ca A. Raudner poinformował, że Gmina nie ma na to wpływu jest to decyzja Pogotowia.
Radny Antoni Bluszcz prosił o ustalenie terminu spotkania w sprawie remontu ul.
Cmentarnej w dz. Czuchów.
Pan Bogdan Malik Przewodniczący Zarządu Dz. Dębieńsko prosił o wystąpienie do
Komendy Rejonowej Policji w Rybniku o prowadzenie kontroli ruchu drogowego
samochodów ciężarowych o dużym tonażu, przejeżdżających przez Dębieńsko.
Radny Antoni Bluszcz odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Radnych
Wspólnota Samorządowa, padło zdanie które go zbulwersowało – gdzie radny Adam Kapias
powiedział, że „póki co my dyktujemy warunki”. Wie, że dla Pana Przewodniczącego
Kapiasa w tej Radzie nie istnieje, jest elementem całkowicie zbędnym, innym którzy póki co
tu dyktują warunki niepotrzebnym. Natomiast gdyby był przypadkowo radnym Wspólnoty to
takie słowa obraziłyby go, bo kto tu dyktuje warunki – członkowie Klubu Radnych
Wspólnota, czy Przewodniczący Klubu. Przyszedł tu ze szczerym zamiarem służenia
społeczności lokalnej a nie służenia Przewodniczącemu swojego Klubu. Zwrócił uwagę aby
przy rekonstrukcji Rady rzeczywiście wypełniać to co art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
−

zakłada, te 20 punktów aby wykonywać i są tu do służby społeczności lokalnej a nie
przewodniczącym.
Radny Andrzej Jarmundowicz odniósł się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że każda
rzecz nowa która powstaje, powstaje na umiejętnym posegregowaniu istniejących elementów
i tworzeniu czegoś nowego.
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

