
  
Protokół Nr XIV/07

z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 28 września 2007 r., 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Leszek Salamon dokonał otwarcia XIV 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: Edward Kucharczyk, Hubert Piecha.

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.
Poinformował, iż  wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta dot. wprowadzenia do 
porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/92/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 27 kwietnia 2007 r. dot. pomocy Powiatowi Rybnickiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,

2) zmian  w  Uchwale  Nr  XI/109/07  z  dnia  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.

  
Wniosek dot. zmiany porządku obrad został przyjęty „jednogłośnie”- głosowało 
16 Radnych.

Przewodniczący  Rady przedstawił  porządek  obrad,  po  wprowadzeniu  powyższej 
zmiany:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 07.09.2007 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) przyjęcia „Strategii Rozwoju  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny na 

lata  2007-2020”,
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2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego 
w Rybniku,

3) powołania doraźnej Komisji Statutowej,
4) ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
5) zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
6) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie  niezabudowanej  nieruchomości 

gruntowej,
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na 

realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. „Dofinansowanie 
zakupu  podręczników  dla  dzieci  rozpoczynających  roczne  przygotowanie 
przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu 
jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” ,

8) 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,

9) zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach,
10) wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej 

ograniczenia  działalności  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Knurowie,

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

12) uchwalenia  rocznego  Programu współpracy  Gminy i  Miasta  Czerwionka- 
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008 rok,

13) zmiany  stawki  jednostkowej  będącej  podstawą  kalkulacji  dotacji 
przedmiotowych  na  2007  r.  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej 
i  Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

14) zmiany  Uchwały  Nr  XI/109/07  z  dnia  29  czerwca  2007  roku  dot. 
przystąpienia   do  projektu  „e-Administracja  w  powiecie  rybnickim” 
w  ramach  Programu  Rozwoju  Subregionu  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”,

15) wprowadzenia  zmian  w Uchwale  Nr  IX/92/07 Rady Miejskiej  z  dnia  27 
kwietnia  2007 r. dot. pomocy Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadań na drogach powiatowych,

16) zmian 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 
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Ad. 3
Protokół z sesji w dniu 7 września 2007 r. został przyjęty bez uwag,  przy głosach 
12 „za” i 4 „wstrzymujących się”.

Ad. 4
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Wiesław  Janiszewski  przedstawił  sprawozdanie  ze 
swojej działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 12 kwietnia do 
26 kwietnia 2007 r.  (załącznik do protokołu).
Burmistrz uzupełnił swoją wypowiedź informując, że Gminie udało się zlokalizować 
ciężar  uciążliwości  transportu  ciężkiego  z  urobkiem  kamieni  związany  z  budową 
autostrady na  ul.  Bełkowskiej,  ul.  Jesionka i  ul.  Asnyka  w Dębieńsku,  na odcinku 
który  wynosi  ok.  800 m od zwałów do pasa  autostrady.  Jeżeli  ktoś  próbuje,  a  są 
sygnały, narzucać gminie, że postępuje niezgodnie z możliwościami- głównie chodzi 
o ul. Asnyka, że powinna być wykorytowana i położony dywanik asfaltowy a potem 
uruchomiony  transport,  to  informuję,  że  mieszkańcy  tej  ulicy  stwierdzili, 
iż transport ma się odbywać po tej drodze. Po zakończeniu inwestycji droga ul. Asnyka 
ma być z prawdziwego zdarzenia i  jest  na tę okoliczność podpisane porozumienie. 
Udało  się  wynegocjować,  wchodząc  w  kompetencje  Zarządu  Dróg  Powiatowych, 
remont  i  poszerzenie  ul.  Bełkowskiej  na odcinku 160 m, gdzie  zostanie położony 
dywanik asfaltowy o grubości 6 cm.  Informuję, że autostrada na to wyraziła zgodę. 
Burmistrz Gminy i Miasta nie będzie ingerował w drogi powiatowe, czy organizację 
ruchu,  bo  to  są  kompetencje  powiatu.  W  powiecie  powstała  grupa,  która  będzie 
monitorować wszystko ci się dzieje z budową autostrady na terenie Gminy. Taka grupa 
w Gminie funkcjonuje już od stycznia br., kiedy autostrada nie była jeszcze budowana. 
Ze zwału płaskiego codziennie przewozi się 8 tys ton odwęglonego kamienia. Zostało 
uruchomione II stanowisko kontroli. Z tego tytułu są już określone środki finansowe. 
Pozwoli  to  na  wyposażanie  palców  zabaw  w  Przedszkolach  i  będziemy  robić  to 
cyklicznie. Wynegocjowaliśmy z Autostradą, że wypłaci 100% wzrost odszkodowania 
za grunty tj.  około 585 tys zł  i  z tego chcemy zakupić sprzęt  zabawowy na place 
zabaw. Gmina stara się ściągnąć dosyć znaczne zadłużenie od podatników.  Pierwsza 
sprawa- zapadł wyrok 20 .08. br zasądzający na rzecz Gminy kwotę 740 tys zł  od 
Spółki „Dębieńsko”.
Druga sprawa- 20.09. br. zakończona została sprawa Pana Grajnera zadłużenie na 31 
tys zł. Czekamy na wyrok, który umożliwi nam usunięcie Pana Grajnera z targowiska.
Udało  się  zawrzeć  porozumienie  z  mieszkańcami  w  sprawie  sprzedaży  zamku 
w  Palowcach.  Jednomyślnie  zdecydowano  o  sprzedaży  tej  nieruchomości 
z przeznaczeniem na hotel, z salami konferencyjnymi wg koncepcji – pracy naukowej 
Pana  Pawła  Pióreckiego,  zaakceptowanej  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora 
Zabytków.
Należy jeszcze przeprowadzić eksmisję jednego mieszkańca (wyrok sądowy jest w tej 
sprawie),  który kiedyś został  tam zameldowany i  nie wymeldował się  sam. Gmina 
musi mu zapewnić mieszkanie socjalne.
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Wiceprzewodniczący  RM  Józef  Szczekała-  zapytał  czy  zapadła  już  konkretne 
ustalenia dot. zbiornika „Tama”.
Pan Andrzej Raudner- z-ca burmistrza trwają rozmowy, ale na dzień dzisiejszy nie 
ma  zasadniczych  ustaleń.  Ostateczne  decyzja  ma  zapaść  do  końca  roku. 
Wstrzymaliśmy  decyzję  rozbiórki  „Tamy”  ale  jaka  będzie  przyszłość  samego 
zbiornika to rozmowy pokażą.
Radny  Bernard  Strzoda-  w  sprawie  zamku  w  Palowicach  były  prowadzone 
rozmowy nt. jego sprzedaży, zagospodarowania. Widząc, że te propozycje i działania 
nie  przynoszą  skutku  zdecydowaliśmy  aby  go  sprzedać.  Jest  prośba  aby  umowę 
sprzedaży zamku zabezpieczyć w taki sposób aby nie doszło do niepożądanych działań 
na tym obiekcie. Jest to pierwsza decyzja o sprzedaży tego obiektu. Przy podjęciu tej 
decyzji  mieszkańcy  mocno  akcentowali  potrzebę  budowy  sali  gimnastycznej.  Stąd 
prośba  mieszkańców  aby  przy  Szkole  Podstawowej  została  wybudowana   sala 
gimnastyczna i aby Rada zadecydowała o tym.
Pan  Wiesław  Janiszewski-  z-ca  burmistrza  podziękował  za  decyzję  w  sprawie 
sprzedaży zameczku w Palowicach. Wyjaśnił, że na Zebraniu Wiejskim w Palowicach 
powiedział, iż chciałby aby środowisko dało Burmistrzowi prawo do podjęcia decyzji 
nie  obwarowując  opinii  żadnymi  obciążeniami,  że  trzeba  wybudować  salę 
gimnastyczną,  boisko.  Ponieważ  takie  zobowiązanie  spowodują,  że  tego  nie 
sprzedamy. Środki ze sprzedaży będą dochodem gminy, które będzie można podzielić 
sprawiedliwie  w  tym  kontekście,  że  potrzeby  w  Palowicach  są  i  na  to  uczulam 
Radnych. Palowice zostały jako jedyne środowisko  bez sali gimnastycznej. Będziemy 
dyskutować na sesjach na Komisjach po to aby zakończyć termomodernizację oraz 
sprawę sal gimnastycznych przy każdej szkole.
Dzisiaj  musimy  wybudować  salę  przy  Gimnazjum  Nr  2.  Potrzeba  społeczna  była 
i   sala  będzie  wybudowana.  Dalej  będziemy  starali  się  zrealizować  zadanie,  które 
dotyczy sołectwa Palowice. Ale tutaj proszę i uczulam przy kolejnych decyzjach żeby 
mówić chcemy sprzedać, czy nie chcemy. To co się dzieje dzisiaj w Palowicach, dzieje 
się z innymi obiektami. One niszczeją bo brakuje tam gospodarza. Środki, które Gmina 
przeznacza  są  śladowe  i  wyłożenie  swego  czasu  dużych  środków  na  dach  czy 
odwodnienie zameczku w Palowicach nie załatwiło sprawy, bo obiekt nadal niszczał. 
Należy cieszyć się z decyzji i Palowiczan i wsłuchać się w to co mówi radny Strzoda.

Radny Adama Kapias-  koncepcja i polityka gminy dot. budowy sal gimnastycznych 
powinna być oparta o diagnozę. Wszyscy kierujący edukacją w Gminie wiedzą jakie są 
jej potrzeby i jaka jest kolejka. Odnośnie decyzji Mieszkańców Palowic o sprzedaży 
zameczku  trzeba  mieć  świadomość  o  odpowiedzialności  osób,  które  kierowały 
dyskusją, bo był okres czasu kiedy nikt nie potrafił znaleźć funkcji dla tego obiektu. 
Sprawa tego obiektu była dyskutowana od długiego czasu i może znalazłyby się środki 
na jego odrestaurowanie, ale poprzednie Rady nie nadały sprawie biegu. Zameczek nie 
jest  własnością  określonego  środowiska  czyli  mieszkańców  Palowic,  ale  całej 
społeczności  naszej  gminy.  Jest  to  jedyny obiekt,  który  nadawał  się  do renowacji, 
odnowienia i nadania mu takiej funkcję aby mógł „żyć”.
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Ad. 5
Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych
1) Komisja  Rewizyjna-  przewodniczący  Komisji  Adam Kapias  poinformował,  że 

posiedzenie  Komisji  między  sesjami  odbyło  się  w  dniach  27.09.br.  wspólnie 
z Komisją Budżetu i Finansów. Omówione zostały materiały na sesję. W części 
dotyczącej  Komisji  Rewizyjnej,  zgodnie  z  harmonogramem,  analizowane  były 
dotacje dla KS „Piast” Leszczyny za lata 2002-2006 i to zostało zakończone. Na 
początku roku 2008 Komisja będzie kontrolowała dotacje za rok 2007. 
Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

2) Komisja Promocji i Rozwoju- przewodniczący Marek Paluch, poinformował, że 
posiedzenie,  które planowane było na 27.09.br.  nie odbyło się  z  powodu braku 
quorum. Na 9 Radnych było tylko 4. Dzisiaj na sesji będzie przyjmowana Strategia 
Rozwoju Gminy i Miasta i jest zdziwiony, że nie było quorum.

3) Komisja  Działalności  Gospodarczej-  przewodniczący  Bogdan  Knopik 
poinformował, że Komisja obradowała w dniu 26.09.br.  Najważniejszym tematem 
Komisji  była  Strategia  Rozwoju  Gminy i  Miasta.  Najwięcej  pytań  zgłaszanych 
było  w  sprawie  obszaru  I-  rozwój  gospodarczy.  Odnośnie  targowiska 
wprowadzony  został  inny  zapis  aby  było  możliwe  finansowanie  80%  środki 
zewnętrzne a 20% udział gminy. W sprawach bieżących Komisja podjęła wnioski 
dot. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na 2008 rok:
 1. poszerzenie i odwodnienie cmentarza w Leszczynach,
 2. modernizacja starej części Zespołu Szkół  Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach lub 

dobudowa nowej części,
      3. wymiana okien i odnowienie elewacji pałacyku w Leszczynach,
      4. remont chodnika przy ul. Rybnickiej w Leszczynach (od skrzyżowania z ulicą

Ks. Pojdy do chłodni),
5. utwardzenie boiska szkolnego przy ZS nr 1.

Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

4) Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej-  przewodniczący Komisji 
lek. med. Krzysztof Rak poinformował, że Komisja obradowała w dniu 26.09.br . 
Omówione zostały materiały na sesję, a następnie podjęto wnioski dot.:
-  rozważenia  możliwości  wypożyczania  namiotu  na  imprezy  organizowane 
w Parku „im. Furgoła”, zamiast budowy nowej muszli, ponieważ planowane jest 
dokończenie bukowy hali widowisko-sportowej.
-  zabezpieczenia   w  budżecie  na  2008  rok środków  na  zakup  szczepionek 
przeciwko sepsie meningokokowej. Komisja określi w późniejszym terminie, który 
rocznik dzieci należy objąć szczepieniem.
W  sprawach  bieżących  przedstawiona  została  informacja  nt.  zmian  jakie 
sygnalizuje NFZ w sprawie zmiany zasad kontraktowania opieki nocnej. 
Pan  Jan  Tokarz-  przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czerwionka  Karolinka 
stwierdził, że nie rozumie związku odbudowy muszli w Parku Furgoła a budową 
hali.
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Radny Krzysztof Rak-  wyjaśnił,  że  Komisji  podjęła wniosek dot.  rozważenia 
wynajmu namiotu.

5) Komisja Oświaty i Kultury- przewodniczący Komisji Robert Kowol odniósł się 
do sprawy muszli w Parku Furgoła, informując, że Komisja analizowała ten temat 
i  podjęła  również  wniosek  odnośnie  muszli  w  Parku  .  Następnie  przedstawił 
sprawozdanie z posiedzenia  w dniu 24.09.2007 r. Komisja omówiła materiały na 
sesję  RM  ze  szczególnym  uwzględnieniem  projektów  uchwał  branżowych. 
Szczegółowo analizowana została sprawa włączenia w struktury MOK- u  gazety 
lokalnej  „KURIER”,  która  została  pozytywnie  zaopiniowana  pod  względem 
merytorycznym i finansowym. Do projektów uchwał Komisja nie wniosła uwag. 
Członkowie Komisji uczestniczyli w różnego rodzaju uroczystościach związanych 
z uhonorowaniem uczniów z naszej Gminy- laureatów różnego rodzaju konkursów, 
uroczystościach związanych z nadaniem nazwy Przedszkolu Nr 6 oraz Turnieju 
Piłki  Nożnej  dla  SP  i  Gimnazjów  organizowanym  na  terenie  KS  „Piast” 
Leszczyny.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

6) Komisja  Sportu,  Turystyki  i  Rekreacji-  przewodniczący  Komisji  Waldemar 
Mitura-  poinformował,  że  Komisja  obradowała  w  dniu  13.09.2007  r..  Na 
posiedzenie  zostali  zaproszeni  wszyscy  Prezesi  Klubów  Sportowych  z  terenu 
Gminu,  celem  omówienia  zadań  remontowych  i  inwestycyjnych  na  obiektach. 
W październiku odbędzie się kolejne spotkanie nt. pracy z młodzieżą w Klubach.
Na  kolejnym posiedzeniu  Komisji  tj.  24.09.br.  omówione  zostały  materiały  na 
sesję  RM  dot.  branżowo  Komisji.  Przedstawiona  została  przez  Radnego 
Adamczyka  petycja  w  sprawie  budowy  boiska  ze  sztuczną  trawą  na  obiekcie 
„Piasta”. Komisja podjęła wniosek w tej sprawie dot. zabezpieczenia w budżecie 
Gminy i Miasta na 2008 rok, środków na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią 
(z  uwzględnieniem  środków  zewnętrznych,  których  uzyskanie  jest  warunkiem 
przystąpienia do realizacji zadania), nieokreślając na tym etapie lokalizacji.
Przedstawiona  zostało  również  informacja  nt.  Turnieju  Piłki  Nożnej  dla  Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów, który odbył się w dniu 19.09.2007 r. Przewodniczący 
Komisji złożył podziękowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Prezesowi KS 
„Piast” Leszczyny, Burmistrzowi, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tego Turnieju.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

7) Komisja  Gospodarki  Komunalnej  i  Budownictwa-  przewodniczący  Komisji 
Alojzy  Waniek  poinformował,  że  Komisja  obradowała  25.09.br.  Omówiono 
sprawę rozliczania różnic wody w budynkach wielorodzinnych i w tym temacie 
podjęto  wniosek:  Powołać  Zespół  roboczy   w  celu  wykonania  następujących 
zadań:

1.  dokonania  przeglądu  instalacji  wodociągowych  w  budynkach 
wielolokalowych    pod kątem jej sprawności,
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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.
Komisja proponuje, 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.
Omówiony został temat dot. Restrukturyzacji ZGK i M. Omówione zostały projekty 
uchwał  związane  tematycznie  z  Komisją.  Zapoznano  się  z  korespondencją,  która 
wpłynęła do komisji.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

8) Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami  – 
przewodniczący Komisji Henryk Dyrbuś przedstawił sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu z dnia 25.09.br. Komisja zapoznała się z projektami uchwał  na dzisiejszą 
sesję  Rady  Miejskiej  do  których  nie  zgłoszono  większych  uwag  Komendant 
Komisariatu  Policji  przedstawił  informację  na  temat  stanu  bezpieczeństwa  na 
terenie  Gminy  za  I  półrocze  2007  roku.  Omówił  największe  zagrożenia  tj. 
kradzieże,  kradzieże  mienia,  przestępstwa  przeciwko  rodzinie  oraz  przedstawił 
lokalizację  miejsc  najbardziej  zagrożonych.  Przedstawił  problem  dot.  potrzeb 
Komisariatu  Policji  –  główna potrzeba  i  problem to  jest  brak  transportu,  który 
może nastąpić w przyszłym roku.  Zwrócił  się  o rozważenie możliwości  zakupu 
samochodu dla Policji przez Gminę albo wspólnie z Powiatem.  Komisja podjęła 
wniosek aby w miarę możliwości przekazać w budżecie 2008 r. środki na zakup 
samochodu dla Policji. 

W sprawach bieżących zgłoszono następujące wnioski do ujęcia              
w projekcie budżetu:

− realizacja progów zwalniających,
− uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
− monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc,
− uzupełnić braki w tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy,
− uzupełnić tablice z oznaczeniem nazw ulic,
− uzupełnić oznakowanie poziome i pionowe ulic, 
− doposażyć jednostki OSP w sprzęt ochrony osobistej,
− wykonać sygnalizację pulsacyjną na przejściu dla pieszych przy ul. 3 Maja na 

wysokości ul. Kombatantów,
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− zaplanować  środki  na  organizację  jednego  festynu  (oprócz  dożynek) 
w sołectwach gdzie nie ma filii ośrodka kultury. 

9) Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  leśnictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami-  przewodniczący  Komisji  Ryszard  Jonderko  przedstawił 
sprawozdanie Komisji w dniu 26.09.br.

      Pozytywnie - głosami 6 „za i 1 „wstrzymującym się” , zaopiniowano sprawę dot. 
eksploatacji piasku w sołectwie Szczejkowice z terenu będącego własnością Pana 
Józefa  Widery.  Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  dot.  ujęcia 
w harmonogramie zadań Strategii Rozwoju Gminy Miasta:

            - wykonanie ścieżki ekologicznej na „Kanetowcu” w Przegędzy,
               - przystąpienie do programu niskiej emisji na terenie Gminy i Miasta

              Czerwionka-Leszczyny 
Odnośnie budżetu na 2008 r. Komisja wnioskuje zabezpieczyć środki na:
- zakup rozdrabniarki do gałęzi dla 
- konkursy i wyjazdy dla rolników, 
- wapnowanie gruntów rolnych,

      - ścieżkę ekologiczną na Karnatowiec w Przegędzy.
W sprawach bieżących zapoznano się z korespondencją kierowaną do Komisji.

Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

10) Komisja Budżetu i Finansów- przewodniczący Komisji  Andrzej Jarmundowicz 
przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu 27.09.br. Komisja omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 
2007  rok,  który  zaopiniowała  pozytywnie.  Omówione  zostało  sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2007 r. Podjęte zostało wnioski 
do ujęcia  w budżecie 2008 r. środków na modernizację oświetlenia ulicznego na 
terenie  gminy  oraz  w  budynkach  użyteczności  publicznej  oraz   opracowanie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji Budżetu i Finansów za 
solidne wykonywanie swoich obowiązków.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

11) Klub Radnych „Ruchu Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska” – przewodniczący 
Klubu  Bernard  Strzoda-   poinformował,  że  posiedzenie  Klubu  odbyło  się 
26.09.2007  r..  Omówione  zostały  materiały  na  sesję.  Klub  wniósł  uwagę  dot. 
Strategii  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  tj.  Cel  II  wprowadzić  zadanie 
termomodernizacji  obiektów  komunalnych.  Pozytywnie  zostały  zaopiniowane 
zmiany w statucie MOK, gdyż gazeta „KURIER” powinna być ogólnodostępna 
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały dot. stawek dla ZGK i M. W sprawach 
bieżących  Klub  opowiedział  się  za  zabezpieczeniem  większych  środków 
w budżecie gminy na 2008 rok , będących do dyspozycji jednostek pomocniczych 
w 2008 r , oraz zwiększenia środków na inwestycje tj. na remonty dróg. Odbyły się 
również  rozmowy  z  Klubem  Radnych  „Wspólnota  Samorządowa”  dot. 
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta. Klub udzielił również poparcia 
kandydatowi  do  Sejmu  RP  Markowi  Profasce-  wiceprzewodniczącemu  RM 
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i  w  związku  z  tym  proponuje  się  podjęcie  wniosku  jako  stanowisko  Rady 
o  poparcie  kandydata  przez  Radę.  Po  raz  pierwszy  w historii  gminy  udało  się 
wypracować taki kompromis, że jest jeden kandydat do Sejmu RP.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

12) Klub Radnych „Wspólnota Samorządowa”- przewodniczący Klubu radny Adam 
Kapias  poinformował,  że  spotkanie  odbyło  się  dwukrotnie  tj.  w dniu  27.09  br. 
i  w dniu dzisiejszym przed sesją. Materiały na sesję zostały przyjęte bez uwag. 
Dyskutowano  na  temat  uchwały  dot.  wyboru  ławników.  Natomiast  podjęcie 
uchwały popierającej osobę Marka Profaski jest propozycją ciekawą, ale byłoby to 
ograniczeniem swobody manewru i nie jest to konieczne.  Nasz Klub na pewno 
będzie  głosował  na  osobę  mądrą,  gwarantującą  sprawne  przedkładanie  spraw 
Gminy na forum Parlamentu.
Pozytywnie  zostały  zaopiniowane  zmiany  w  Statucie  MOK-u  co  pozwoli  na 
sprawniejsze  funkcjonowanie  „KURIERA”  i  jego  dostępność.  Tego  rodzaju 
zmiana pozwoli na to, że to będzie oręż w rękach Burmistrza- nie polityczny, ale 
społeczny,  gospodarczy.  Jak  również  stworzy  możliwości  Radnym  do 
wypowiadania  się  na  łamach  gazety.  Klub  kieruje  pytania  do  Burmistrza  czy 
powstanie rada programowa, komitet redakcyjny, itp.. 
Natomiast  odnosząc  się  do  gazety  IRG,  ukazują  się  tam  artykuły  budzące 
wątpliwości  od strony odbioru.  Tekst,  który ukazał  się  po ostatniej  sesji  budzi 
poważne  zastrzeżenia  zarówno  pod  kątem  rzeczowym,  ortograficznym 
i interpunkcyjnym. Redaktorzy tej gazety reprezentują dosyć niski poziom, jeżeli 
chodzi o zasadnicze kwestie. Chodzi o sposób w jaki piszą lub  interpretują swoje 
myśli  można  kogoś  obrazić  albo  nadto  wyróżnić,  tak  jak  nas  wyróżniono- 
członków  naszego  Klubu,  że  „chorują  na  władzę”  równocześnie  bojąc  się  jej 
jakiegokolwiek ograniczenia. To stwierdzenie jest wierutnym kłamstwem i radni 
nie  życzą sobie  tego rodzaju  sformułowań bo było  to  powiedziane  w żartach. 
Jeżeli drugi raz będą użyte tego rodzaju sformułowania, które w taki bądź inny 
sposób  będą  dotykać  pewnych  kwestii,  wypowiedzi,  to  dojdzie  do  karnego 
rozwiązania tych zagadnień.

Ad. 6
Przewodniczący RM Leszek Salamon przedstawił  korespondencje,  która został 
skierowana do  Rady Miejskiej:

1. Pismo  dot.  podsumowania  akcji  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”  oraz 
podziękowania dla Gminy za udział w tym przedsięwzięciu.

2. Pismo  Przewodniczącego  Państwowej  komisji  Wyborczej  w  sprawie 
przeprowadzenia wyborów Parlamentarnych w dniu 21 października 2007 r.

3. Pismo radnego Grzegorza Płonki w sprawie rezygnacji z członkostwa w Klubie 
Radnych „Wspólnota Samorządowa”.

4. Pismo Powiatu Gliwickiego dot.  zaopiniowania przez Radę Miejską projektu 
uchwały Powiatu w sprawie likwidacji poradni specjalistycznych w Szpitalu w 
Knurowie.
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5. Pismo Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
dodatkowych projektów uchwał.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przed  podjęciem  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy  i 
Miasta

Czerwionka-Leszczyny  na  lata  2007-2020,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
poprosił  o  prezentację  Strategii  przedstawicieli  Firmy  REGIO  Spółki  Jawnej 
z Warszawy- Panią Beatę Bujak-Szwaczkę oraz Michała Rutkowskiego.

    Pani Beata Bujak-Szwaczka-  omówiła proces przygotowania dokumentu jakim 
jest Strategia Rozwoju  Gminy i Miasta na lata 2007-2020. Wyjaśniła czemu ma 
służyć Strategia,  jaki  proces  można nazwać  strategicznym,   jak  z opracowania 
korzystać.

Zapytania dot. Strategii zgłosili:

Radny  Albin  Szweda- zapytał  odnośnie  kanalizacji  całej  Gminy.  Strategia  nie 
przewiduje  innej  możliwości  tam  gdzie  nie  opłaci  się  budować  kanalizacji  tj. 
stworzenia  przydomowych oczyszczalni  ścieków, szczególnie  w Szczejkowicach na 
terenie przysiółków Kolonia i Nowa Wieś. Brakuje tego zapisu w strategii. Teren 8 ha 
przy autostradzie- aby rejon ten zagospodarować- czy budownictwo, czy inwestycje.
Pani  Beata  Bujak-Szwaczka-  wyjaśniła,  że  temat  budowy  przydomowych 
oczyszczalni  ścieków wprowadza  się  na  poziomie  studium wykonalności.  Strategia 
pokazuje kierunki rozwoju Gminy. Dokument ten musi  być ogólny i elastyczny aby 
wokół tego prowadzić dyskusję.
Radny Bernard Strzoda-   przedstawione cele strategiczne nie do końca są spójne 
z materiałami tj. wstępnym harmonogramem Strategii. Jest cel- rozbudowa kanalizacji 
o istniejącą oczyszczalnię ścieków. Cel strategiczny blokuje nam budowę lokalnych 
oczyszczalni  ścieków.  W  harmonogramie  mamy  kanalizację  sanitarną  dla  Gminy 
i Miasta - etap I i tutaj już w założeniach są ustalenia, że będzie potrzebna budowa 
lokalnej  oczyszczalni  ścieków,  bo  ta  istniejąca  oczyszczalnia  jest  już  dociążona. 
Podobnie  jest  w  celu  strategicznym  odnośnie  budowy  sali  gimnastycznej.  Cel 
strategiczny  przewiduje  budowę  sal  przy  2  szkołach  a  tutaj  we  wstępnym 
harmonogramie jest 5 szkół. Czy nie można by było ten zapis bardziej uelastycznić 
w celach strategicznych nie określać, że 2 szkół, ale zapisać ,że w szkołach, które mają 
takie potrzeby.
Pani  Krystyna Jasiczek  – wyjaśniła,  że  w dokumencie  strategii  został  zmieniony 
zapis odnośnie sal, co nie zostawało pokazane na prezentowanych slajdach.
Pani Beata Bujak-Szwaczka- przygotowana tabelka, to są pierwsze wybory, Strategia 
jest dokumentem szerszym.
Pan Grzegorz Wolnik- z-ca burmistrza- harmonogram jest do dyskusji ale są tam 
zadania  pewne,  założone w WPI,  reszta  to  kwestia  dyskusji  i  pozyskania  środków 
zewnętrznych. Całość zadań zapisanych w Strategii to kwota 300 mln zł.
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Pan  Leonard  Piórecki-  dyr.  ZGK  i  M-  na  warsztatach  omawiana  była  sprawa 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Zapis  powstał  i  dopuszcza  się  realizację 
lokalnych systemów kanalizacyjnych taki zapis został złożony.
Radny Ryszard Jonderko- w harmonogramie pkt III- Gospodarowanie środowiskiem 
jest zapisany program ograniczenia niskiej emisji budynkach użyteczności publicznej, 
czy można zmienić zapis  aby dotyczył budynków na terenie całej Gminy.
Pani Beata Bujak-Szwaczka- harmonogram jest poukładany aby zmusić do myślenia 
jakie koszty należy zaplanować na poszczególne zadania.

Po  zakończeniu  dyskusji  Pani  Krystyna  Jasiczek  Naczelnik  Wydziału  Rozwoju 
Gminy i Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007 – 2020”.

Radny  Antoni  Bluszcz-   zapytał  czy  załącznikiem Nr  1  wymienionym w §1 
uchwały jest harmonogram.
Pani Krystyna Jasiczek – wyjaśniła, że  załącznikiem do projektu uchwały jest 
Strategia.  Na  Komisjach  Branżowych  informowała,  że  została  wprowadzona 
autopoprawka w § 1 projektu uchwały.  

Uchwała Nr XIV/118/07-  w sprawie przyjęcia „Strategii  Rozwoju Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2007- 2020”została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 
19 Radnych.

2)  Przed przystąpieniem do wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach 
i  Sądu  Rejonowego  w  Rybniku  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poprosił 
o powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Zaproponował  3-osobowy  skład  Komisji  Skrutacyjnej  a  następnie  poprosił 
o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radna Stefania Szyp zgłosiła-  radnego Marka Palucha, który wyraził zgodę.
Radny  Waldemar  Mitura  zgłosił-  radnego  Andrzeja  Jarmundowicza,  który  wyraził 
zgodę.
Radny Bogdan Knopik zgłosił- radnego Arkadiusza Adamczyka, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie skład Komisji  Skrutacyjnej 
powołanej do przeprowadzenia wyboru ławników w osobach:

1)  Arkadiusz Adamczyk
2)  Andrzej Jarmundowicz 
3)  Radny Marek Paluch

 
Rada głosami 14 „za” i 1 „wstrzymującym się” przegłosowała w/w skład Komisji 
Skrutacyjnej.

Przewodniczący  Zespołu  powołanego  przez  Radę  dla  przygotowania  wyboru 
ławników-  radny Henryk Dyrbuś  przedstawił  informację  na  temat  pracy  Zespołu 
oraz opinię dot. kandydatur na ławników przedstawionych Radzie.
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Następnie Przewodniczący Zespołu- radny Henryk Dyrbuś zaproponował wzory kart 
do głosowania
Radca Prawny Zbigniew Pławecki-  wyjaśnił,  że wybór ławników ma mieć formę 
głosowania  tajnego  na  kartach  do  głosowania  i  po  ich  uprzednim  zatwierdzeniu. 
Zostały  przygotowane  4  karty  do  głosowania-  do  każdego  wydziału  Sądu,  osobna 
karta. Na karcie zakreśla się maksymalnie tylu kandydatów ilu potrzeba. Jeżeli będzie 
mniej zakreśleń to głos jest ważny. W przypadku większej liczby skreśleń głos jest 
nieważny. Zwykła większość głosów decyduje o wyborze na ławnika.
Radny  Antoni  Bluszcz-  poprosił  o  wyjaśnienia  dot.  Głosowania,  zakreślania 
kandydatów.
Radca Prawny- wyjaśnił, że przy nazwisku kandydata, w kratce należy postawić znak 
„x” lub „+”.
Radny Arkadiusz  Adamczyk-  zapytał  czy  Radni  mogą  głosować  na  kandydatów, 
którzy są ich krewnymi.
Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma przeszkód aby Radny mógł głosować na członków 
swojej rodziny- kandydatów na ławników.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poddał  pod  głosowanie  zaproponowane 
wzory  kart  do  głosowania,  które  zostały  przyjęte  „jednogłośnie”-  głosowało  19 
Radnych..
Po  zatwierdzeniu  wzorów  kart  do  głosowania,  Członkowie  Komisji  Skrutacyjnej 
rozdali  je  Radnym.  Po  zebraniu  wszystkich  kart  (wrzuconych  do  urny)  Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Po  zakończeniu  prac  przez  Komisję-  Przewodniczący  Komisji  radny  Andrzej 
Jarmundowicz przedstawił  wyniki  głosowania  odczytując  protokół  Komisji 
Skrutacyjnej.
Następnie  Przewodniczący  Rady  Leszek  Salamon odczytał  projekt  uchwały 
w  sprawie  wyboru  ławników,  odczytując  załączniki  zawierające  wykaz  osobowy 
ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Rybniku.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XIV/119/07-  w  sprawie   wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego 
w Gliwicach  i  Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję  w latach 2008 – 2011 
została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.

3)  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
powołania doraźnej Komisji Statutowej,
Radny Bernard Strzoda- zgłosił wniosek dot. zwiększenia składu Komisji Statutowej 
z 3 do 5 osób.
Przewodniczący RM podał pod głosowanie wniosek Radnego Bernarda Strzody dot. 
ustalenia 5 osobowego składu doraźnej Komisji Statutowej.
Wniosek został  podjęty „jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.
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Następnie  przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  uwzględniający  powyższy 
wniosek.
Uchwała Nr XIV/120/07-  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej została 
podjęta „jednogłośnie”- głosowało 19 Radnych.

4) Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Statutowej.
Radny Alojzy Waniek - zgłosił radnego  Henryka Dyrbusia, który wyraził zgodę.
Radny Bernard Strzoda-  zgłosił:  -    radnego Roberta Kowola, który wyraził zgodę.

− radnego  Arkadiusza  Adamczyka,  który  wyraził 
zgodę.

− Radnego Grzegorza Płonkę, który wyraził zgodę.
Radny  Waldemar  Mitura zgłosił  radnego  Andrzeja  Jarmundowicza,  który  wyraził 
zgodę.
Radny Ryszard Jonderko- zgłosił radnego Adama Kapiasa, który wyraził zgodę.

Radca Prawny Zbigniew Pławecki wyjaśnił, że wcześniejszą uchwałą ustalony został 
5- osobowy skład Komisji a zgłoszonych zostało 6 kandydatów. Wobec tego należy 
przegłosować każdą kandydaturę osobno.
Radny  Adam  Kapias- zgłosił  wniosek  aby  ustalić  6-osobowy  skład  Komisji 
Statutowej.
Radca  Prawny  Zbigniew  Pławecki  wyjaśnił,  że  dopóki  trwa  sesja,  Rada  może 
dokonać zmian.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek dot. ustalenia 6-osobowego 
składu doraźnej Komisji Statutowej, który został podjęty przy głosach 9 głosach 
„za”, 7 „przeciw, i 1 „wstrzymującym się”.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji 
Statutowej zawierający wyżej zgłoszonych Radnych. 

Uchwała Nr XIV/121/07-  w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej, 
została podjęta perzy głosach 10  „za” i 9 „przeciw”- głosowało 19 Radnych.

Przewodniczący  RM  Leszek  Salamon  ogłosił  kilkunastominutową  przerwę 
w obradach,  celem przygotowania  propozycji  przez  Komisję  Statutową  w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

5) Radny Adam Kapias przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w  Statucie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Radca Prawny Zbigniew Pławecki- zaproponował aby  w ust. 3 pkt 4 przed słowem 
„nieobecności” dopisać słowa: „braku, lub”. 

Uchwała Nr XIV/122/07- w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, została podjęta przy głosach 17 „za” i 1 „wstrzymującym się”- głosowało 
18 Radnych.
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6)Pani Ilona Cyroń Naczelnik Wydziału Geodezji i Rolnictwa przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie   nieruchomości 
gruntowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XIV/123/07-  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przejęcie 
niezabudowanej  nieruchomości gruntowej została podjęta „jednogłośnie”-  głosowało 
17 Radnych.

7) Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem 
na  realizację  rządowego  programu  pomocy  uczniom  w  2007  r.  „Dofinansowanie 
zakupu  podręczników  dla  dzieci  rozpoczynających   roczne  przygotowanie 
przedszkolne  lub  naukę  w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  i  w  klasach  I-III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego 
stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”. 
Pani  Naczelnik  Doprecyzowała  zapis  §  1,  informując  że  dofinansowanie  zostaje 
udzielone na zakup jednolitego stroju szkolnego.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XIV/124/07-  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację  Rządowego programu pomocy uczniom 
w 2007 r. p.n. „ Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających 
roczne  przygotowanie  przedszkolne  lub  naukę  w klasach I-III  szkoły  podstawowej 
i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie 
zakupu  jednolitego  stroju  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów”  została 
podjęta przy głosach 15 „za”- głosowało 15 Radnych.

8) Pani Ewa Kluczniok- naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały 
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 zgłoszono.

Uchwała  Nr  XIV/125/07-  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 przy głosach 15 „za” i 1 „wstrzymującym się”- głosowało 16 Radnych.

9)Pani Mariola Czajkowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury  przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-
Leszczynach,
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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Uchwała  Nr  XIV/126/07-  w  sprawie  zmiany  statutu  Miejskiego  Ośrodka  Kultury 
w Czerwionce- Leszczynach,

10)Pani  Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Powiatu Gliwickiego 
dotyczącej  ograniczenia  działalności  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Knurowie,
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XIV/127/07-  w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Rady 
Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej  ograniczenia  działalności  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie został podjęta „jednogłośnie”- 
głosowało 16 Radnych.

11)Pani  Cecylia  Grzybek-  naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia przedstawiła 
projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 
rok.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/128/07- zmieniająca uchwałę w sprawie  zatwierdzenia przychodów 
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 
2007, została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 16 Radnych.

12)Pani  Teresa  Czajka  Skarbnik  Gminy  i  Miasta  przedstawiła  projekt  uchwały 
w sprawie  uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008 rok,
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała  Nr  XIV/129/07-  w  sprawie  uchwalenia  rocznego  Programu  współpracy 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2008  rok  została 
podjęta.

13)  Pani  Teresa  Czajka-  skarbnik  Gminy  i  Miasta  przedstawiła  projekt  uchwały 
w  sprawie  zmiany  stawki  jednostkowej  będącej  podstawą  kalkulacji  dotacji 
przedmiotowych  na  2007 r.  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/130/07- w sprawie zmiany stawki jednostkowej będącej podstawą 
kalkulacji  dotacji  przedmiotowych na 2007 r.  dla Zakładu Gospodarki  Komunalnej 
i  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-Leszczynach,  została  podjęta  „jednogłośnie”- 
głosowało 15 Radnych.
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14)  Pani  Teresa  Czajka-  skarbnik  Gminy  i  Miasta przedstawiła  projekt  uchwały 
w sprawie  zmian  w Uchwale  Nr  XI/109/07 z  dnia  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 XIV/131/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/109/07 z dnia 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  została  podjęta 
„jednogłośnie”- głosowało 16 Radnych,

15) Pan Krzysztof Kulesa- naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił 
projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Uchwale  NR  IX/92/07  Rady 
Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  27  kwietnia  2007  r.  dot.  pomocy 
Powiatowi  Rybnickiemu  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  na  drogach 
powiatowych, 

Radny Henryk Dyrbuś- zapytał czym podyktowane są zmiany zawarte w projekcie 
Uchwały.
Pan  Krzysztof  Kulesa- naczelnik  Wydziału  wyjaśnił,  że  zadania  wymienione 
w projekcie uchwały zostały zakończone i jest to doprecyzowanie faktycznych kwot.
W  Przegędzy  zadanie  nie  zostało  jeszcze  zakończone  dlatego  nie  wymienia  się 
go w tym projekcie Uchwały.

Uchwała  Nr  XIV/132/07-  zmieniająca   Uchwałę  Nr  IX/92/07  Rady  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na 
drogach powiatowych, została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 16 Radnych.

16)  Pani  Teresa  Czajka-  skarbnik  Gminy  i  Miasta  przedstawiła  projekt  uchwały 
w sprawie  zmian  w uchwale  budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  
na rok 2007.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XIV/133/07- w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 
2007 rok, została podjęta „jednogłośnie”- głosowało 16 Radnych.

Ad. 8
Komendant Straży Miejskiej  przekazał radnym w formie pisemnej  informację nt. 
działalności Straży Miejskiej. 
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
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Ad. 9, 10
Radny Adama Kapias-  zgłosił  wniosek dot.  zaplanowania w budżecie  na 2008 r. 
środki na organizację świetlicy środowiskowej w  dzielnicy Czuchów. Wiele lat ten 
temat by dyskutowany i do tej pory nie znalazło to odzwierciedlenia. Powstanie takiej 
świetlicy wzorem innych dzielnic i sołectw jest uzasadniony. Radni z Czuchowa są 
zorientowani  w  tej  sprawie.  Należałoby  zapewnić  etat  dla  animatora  działalności 
kulturalnej. W Czuchowie nie ma  także Ochotniczej Straży Pożarnej. Stąd apel do 
MOK-  u  aby  rozpocząć  szeroko  rozumianą  działalność   kulturalną  dla  dzieci, 
młodzieży i osób starszych. Poprosił aby wniosek przegłosować na dzisiejszej sesji, 
aby ten temat przedyskutować przed budżetem.
Radny  Antoni  Bluszcz- przypomniał,  że  Rada  na  obecnej  sesji  podjęła  uchwałę 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rocznej Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi. Zaproponował aby z tym wnioskiem się 
wstrzymać, gdyż jedynym obiektem, który nadaje się na świetlicę środowiskową, jest 
kończona salka parafialna przy parafii  w Czuchowie.  W postanowieniach ogólnych 
Regulaminu w pkt 3 ppkt 2 jest zapis dotyczący również jednostek organizacyjnych 
działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. 
W związku z tym wszelkie organizacje działające przy parafii będą mogły występować 
z programem. Już organizuje  się grupa młodzieżowa, która wydaje gazetkę „Światło” 
i aktywnie uczestniczy w życiu Parafii i osobiście zainteresuje grupę tym problemem. 
Zapewnienie warunków dla świetlicy nie będzie bez kosztów, a salka jest nowoczesna, 
spełnia wszystkie wymogi.
Radny Adam Kapias- uważa, że nie chce stawiać terminów, a to co powiedział radny 
Bluszcz nie jest pozbawione racji. Natomiast prowadzenie działalności kulturalnej oraz 
rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, w tej  sferze ma 
służyć organizacja świetlic środowiskowych. Mamy przykłady, że w krótkim czasie 
powstanie świetlic jest to rzeczą możliwą. Nie musi być wykonana  w ciągu miesiąca 
lub dwóch, ale może w czasie kwartału, półrocza lub roku budżetowego. Wydaje się, 
że z- ca burmistrza Pan Raudner stanie na wysokości zadania i będzie tak organizował 
i  poszukiwał,  czy to w powiązaniu z parafią  czy innymi zasobami Czuchowa,  aby 
świetlica powstała. Stąd wniosku nie wycofuje.
Burmistrz  G  i  M  W.  Janiszewski-  stwierdził,  że  co  do  zasady  to  nie  ma  co 
dyskutować. Jesteśmy zgodni,  świetlica jest potrzebna. Potrzeby są zdiagnozowane. 
Sukcesywnie w miarę  możliwości,  a  także w miarę potrzeb kolejne  świetlice  będą 
uruchamiane.  Jeżeli  kwestia  dotyczy  czegoś  innego-  miejsca,  to  też  będzie 
diagnozowane.
Obecnie jest uruchamiana świetlica  w ZS nr 2. Jest to robione w porozumieniu ze 
szkołą, Radą dzielnicy, środowiskiem, które zna potrzeby. Obecność radnej Lidii Bieli 
(na  sesji)  wskazuje,  że  taka  potrzeba  jest  także  w  Czuchowie.  W  tej  sprawie 
rozmawiałem  z  Panią  Bielową  i  powiedziałem,  że  nie  ma  żadnych  przeszkód. 
Wniosek  ten  jest  tak  daleko  idący,  że  sprawę  należy  przyspieszyć,  ale  dajmy 
możliwości lokalowe i finansowe. W każdej dzielnicy i sołectwie świetlice powstaną 
gdy  w  całości  będzie  zdiagnozowana  nasza  sytuacja  i  będziemy  mieli  środki 
finansowe.
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Radna  Stefania  Szyp-  poinformowała,  że  w  ramach  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej 
przydzieliła  dodatkowe  godziny  na  zajęcia  pozalekcyjne  tj.:  4  godz.  na  koło 
plastyczne, 2 godz. na koło folklorystyczne, oraz  planowane są dodatkowe godziny na 
koło sportowe co dotyczy Szkoły w Czuchowie.
Z-ca  burmistrza  A.  Raudner- stwierdził,  że  co  do  idei  to  jesteśmy  zgodni,  ale 
w sprawie zrozumienia tematu- nie rozumiemy się. Odniósł wrażenie, że temat, który 
poruszył  radny  Kapias  jest  mu  nie  znany.  Wspomniał  miesiąc  temu  ile  udało  się 
przeznaczyć  środków  na   zajęcia  pozalekcyjne  szkół.  Mamy  placówki  doskonale 
wyposażone,  mamy  doskonałych  fachowców,  którzy  pracują  w  tych  palcówkach. 
Mamy gdzie pracować z dziećmi i młodzieżą.
Jeżeli  będzie  potrzeba  zdiagnozujemy  takie  miejsca  gdzie  należy  bezwzględnie 
świetlice środowiskowe uruchamiać. My się chyba nie rozumiemy co do samej nazwy, 
Od  tego  należy  rozpocząć,  co  to  jest  świetlica  środowiskowa.  Tak  naprawdę 
pomieszczenia w placówkach oświatowych są nie do końca wykorzystywane.
Jeżeli te zajęcia prowadzone w szkole nie wystarczą, wtedy palcówki już istniejące- 
świetlice  środowiskowe  są  w  stanie  przyjąć  dzieci  i  młodzież  z  każdej  dzielnicy 
i sołectwa. Nie ma przeciwwskazań aby te dzieci nie były objęte opieką. Do świetlicy 
w  Leszczynach  chodzą  dzieci  z  Książnic,  Dębieńska.  I  nie  żadnego  problemu 
o umieszczenie dzieci w świetlicy. Jest już świetlica w Leszczynach, w Czerwionce, 
a za parę dni zostanie otwarta świetlica ZS nr 2. 
Radny Marek Paluch-  rozpoczęliśmy przygotowywać świetlice w Czerwionce w SP 
nr  5  jest  ona  tymczasowo  w  szkole.   Może  należy  skończyć   przygotowania  tej, 
a potem następne.
Radny Adam Kapias- stwierdził, że może nie rozumie pewnych rzeczy i douczy się. 
Burmistrz  Janiszewski  mówi  o  diagnozie,  że  już  jest,  a  burmistrz  Raudner,  że 
zdiagnozują.  Diagnoza  powinna  być  dawno  opracowana.  Wniosek  przedstawiony 
został, aby świetlica powstała w Czuchowie bez wskazywania konkretnego miejsca. 
Proszę  Radę  o  poparcie  tego  wniosku  i  Burmistrza  o  starania  aby  takie  miejsce 
wskazał, ale nie za pięć lat.
Burmistrz  Wiesław  Janiszewski-  poprosił  aby  radny  Kapias  nie  dyscyplinował 
kierownictwa Urzędu.  Przypomniał,  iż  celowo powiedział,  że kwestia  dot.  miejsca. 
Wniosek  Pana  Kapiasa  jest  daleko  idący  i  zmierza  do  tego  żeby  świetlica  była 
w zameczku w Czuchowie. Ta dobra atmosfera niech będzie w Radzie. Niech Rada 
robi co do niej należy a Kierownictwo niech robi to co do niego należy. Do pouczania 
są  przepisy.  Prosi  aby  znaleźć  zrozumienie  co do  idei.  Świetlice  środowiskowe są 
potrzebne. Jak będzie taka potrzeba w Czuchowie i taka będzie intencja, to tak będzie. 
Radny  Adam Kapias-   stwierdził,  że  taka  potrzeba  jest,  na  podstawie  wniosków 
zgłaszanych przez Mieszkańców.
Burmistrz  Wiesław  Janiszewski- zwrócił  się  do  radnego  Kapiasa  aby  pokazał 
wnioski mieszkańców na piśmie. 
Radny Adam Kapias-  stwierdził, że nie ma na piśmie wniosków i nie musi składać 
na piśmie.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- były przekazywane środki zewnętrzne na godziny, 
ponadwymiarowe w okresie wakacji ale nie zostały wykorzystane przez dyrektorów 
szkół,  także  w Czuchowie.  Okazuje  się,  że  nie  było  młodzieży.  Świetlica  spełniła 

18



swoje  zadanie  w Leszczynach.  Dzisiaj  spełnia  swoje  zadanie  w Czerwionce  i  być 
może, że powstanie w Czuchowie. Jeżeli te potrzeby są już teraz to można z Czuchowa 
do Czerwionki przyjść. Świetlice środowiskowe będą tam gdzie będą potrzebne.
Radny Andrzej Jarmundowicz- zgłosił wniosek formalny aby zakończyć dyskusję 
w tym temacie  i przeanalizować temat na Komisji Oświaty i Kultury.

Przewodniczący RM Leszek Salamon poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, 
który został podjęty przy głosach 11 „za” i 5 „wstrzymujących się”.

Pan  Leonard  Piórecki  dyr.  ZGK  i  M podziękował  za  podjęcie  uchwały,  która 
pozwoli  na zwiększenie środków w budżecie ZGK i M oraz wszystkim, którzy się 
o ten Zakład starają.

Radny  Henryk  Dyrbuś-  zgłosił  aby  zwrócić  się  do  administracji  budynku  przy 
ul. 3 Maja w sprawie odnowienia jego elewacji.
Radny Marek Paluch- budynek przy ul. 3 Maja należy do SM „Karlik”. Spółdzielnia 
nie  ma  środków  na  remonty.   Nowa  ustawa  ogranicza  pozyskiwanie  środków  od 
lokatorów na fundusz remontowy.
Radny Bernard Strzoda- zgłosił wniosek w imieniu Klubu Radnych  „Ruch Rozwoju 
Gminy i Autonomii Śląska” w sprawie poparcia kandydaturę Marka Profaski na Posła 
do Sejmu RP w wyborach 2007.
Przewodniczący RM- poprosił aby Radca Prawny wyjaśnił, czy Rada może podjąć 
taki wniosek. Jest to przedstawiciel określonej partii politycznej.
Radca  Prawny  Zbigniew  Pławecki-  wyjaśnił,  że  Rada  Miejska  w  Czerwionce-
Leszczynach może wyrazić swoje stanowisko tylko w drodze uchwały. Rada nie ma 
kompetencji  do podejmowania tego typu uchwał.  Nie mam wątpliwości,  że nadzór 
prawny Wojewody stwierdzi nieważność takiej uchwały.
Przewodniczący  RM-  skoro  chcemy  mieć  Posła  z  Gminy  to  osoby  działające 
w sztabie powinny się o to postarać i wziąć do pracy. Jest zakaz prowadzenia kampanii 
w Urzędach i żebyśmy sobie taką uchwałą nie zaszkodzili.  W związku z tym prosi 
o wycofanie tego wniosku.
Burmistrz Wiesław Janiszewski- stan prawny na tę okoliczność jest niepotrzebny. 
To, że jest etykieta związana z partia polityczną, to jest przesłanka do ubiegania się 
o Posła z tej Ziemi. Gdyby to miał być Poseł z innego ugrupowania  to samo bym 
powiedział  co mówię.  Myślę,że wypracowanie stanowiska w Gminie,  że  jest  jeden 
kandydat ponadpartyjny w sensie osoby, która nas nie poróżnia.  Jeszcze niedawno, 
dwa lata temu określone środowiska partyjne ubiegało się o ten mandat - pięć osób. 
Suma ich głosów wynosiła ok. 11 tys. Teraz ta szansa jest i jako Burmistrz, który stara 
się o wsparcie Parlamentarzystów w wielu ważnych sprawach dla Gminy. Rozmawiam 
z ludźmi z P i S- u z PO, a także z jedynym Posłem lewicy z naszego okręgu, po to aby 
lobbował  w  sprawie  POLHO.  Gdybyśmy  mieli  człowieka,  który  byłby  naszym 
przedstawicielem, który broni naszych interesów, byłoby nam łatwiej.  Może to nie 
powinno  być  na  sesji.  Ja   teraz  nie  politykuję  i  nie  agituję,  tylko  mówię 
o  okolicznościach,  które  mogą  naszej  Gminie  pomóc.  Jestem  przeciwny,  aby 
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o  naszych  losach  decydowali  ludzie  z  zewnątrz.  Dlatego  okręgi  powinny  być 
jednomandatowe. 
Przewodniczący  RM- stwierdził,  ze  jest  zrozumienie  i  myśmy  nie  wystawili 
kandydata. Zdobyliśmy się na to na co Wasze ugrupowanie w poprzednich latach się 
nie  zdobyło.  To  jest  ten  największy  ukłon,  że  kandydat  jest  jeden  z  Gminy. 
Głosowanie czegoś na siłę a nie zabranie się za robotę na dole,  to niczemu nie służy.
Radny Bernard Strzoda- Klub podejmując  wniosek o przegłosowanie stanowiska 
w sprawie poparcia  nie miał w zamiarze wywołania takiej dyskusji. Myśmy zakładali, 
że skoro Wspólnota Samorządowa nie wystawiła kandydata na Posła i dziwi się, że 
Wspólnota boi się podnieść rękę. Stąd  wycofuje wniosek i liczę, że poparcie będzie 
i Gmina wykorzysta tę szansę dziejową.
Przewodniczący RM-  podkreślił,  że dzięki „Wspólnocie Samorządowej” jest jeden 
kandydat z Gminy. Zobaczymy ile tych głosów będzie z Palowic.
Radny Ryszard Jonderko- w każdej z tych wypowiedzi są słowa, które należy wziąć 
sobie do serca. Na pewno jeżeli będzie Poseł z naszej Gminy będzie dla nas dobre 
i poprze nasze działania na wyższych szczeblach.
Radny Alojzy Waniek- stwierdził, że nasze poparcie wyrazimy w głosowaniu tajnym 
na wyborach. Pan Profaska był zaproszony przez Przewodniczącego RM na wystawę 
do Kamienia i tam otrzymał zgodę na rozpoczęcie kampanii.
Radny  Antoni Bluszcz-  przypomniał, że na ostatniej sesji prosił o sformułowanie 
stanowiska w sprawie ul. Cmentarnej, która jest przedłużeniem ul. Szyb Zachodni.
Z-ca burmistrza  Pan Grzegorz Wolnik-  poinformował, że trwają procedury, aby 
uruchomić  jeden  wspólny  przetarg,  ale  co  do  zasady  to  jesteśmy  zgodni. 
Po rozstrzygnięciu przetargu będzie udzielona odpowiedź.

Radny Grzegorz Płonka- zgłosił pisemnie następujące wnioski dot.:
 1. poszerzenie i odwodnienie cmentarza w Leszczynach,
 2. modernizacja starej części Zespołu Szkół  Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach lub 

dobudowa nowej części,
      3. wymiana okien i odnowienie elewacji pałacyku w Leszczynach,
      4. remont chodnika przy ul. Rybnickiej w Leszczynach (od skrzyżowania z ulicą

Ks. Pojdy do chłodni),
      5. utwardzenie boiska szkolnego przy ZS nr 1.

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

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